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 المرآن
 [ٙٔ({ ]الحجر : ٙٔ}َولَمَْد َجعَْلنَا فًِ الس َماِء بُُروًجا َوَزٌ ن اَها ِللن اِظِرٌَن )

 التفسٌر:
ومن أدلة لدرتنا: أنا جعلنا فً السماء الدنٌا منازل للكواكب تنزل فٌها، وٌستدل بذلن على 

وَزٌَّنَّا هذه السماء بالنجوم لمن ٌنظرون إلٌها، وٌتؤملون الطرلات واألولات والِخْصب والَجْدب، 
 فٌعتبرون.
َماِء بُُروًجا{ ]الحجر : لوله تعالى:  ومن أدلة لدرتنا: أنا  ، أي:"[ٙٔ}َولَمَْد َجعَْلَنا فًِ السَّ

جعلنا فً السماء الدنٌا منازل للكواكب تنزل فٌها، وٌستدل بذلن على الطرلات واألولات 
 .(ٔ)"لَجْدبوالِخْصب وا
أي: نجوما كاألبراج واألعبلم العظام ٌهتدى بها فً ظلمات البر  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"والبحر
 .(ٖ)"لال: الكواكب {،ولمد جعلنا فً السماء بروجا:"}عن لتادة  
 .(ٗ)"الكواكب العظام لال: {،ولمد جعلنا فً السماء بروجا"}عن أبً صالح لوله:  
 .(٘)"لال: لصورا فً السماء فٌها الحرس {،فً السماء بروجاولمد جعلنا :"}عن عطٌةو 
وَزٌَّنَّا هذه السماء بالنجوم لمن  ، أي:"[ٙٔ}َوَزٌَّنَّاَها ِللنَّاِظِرٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌنظرون إلٌها، وٌتؤملون فٌعتبرون
ٌذكر تعالى خلمه السماء فً ارتفاعها وما َزٌَّنَها به من الكواكب الثوالب  لال ابن كثٌر:" 

، لمن تؤملها ، وكرر النظر فٌها ، ٌرى فٌها من العجابب واآلٌات الباهرات ، ما ٌحار نظره 
 .(2)"فٌه

فإنه لوال النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهً والهٌبة العجٌبة، وهذا  لال السعدي:" 
 .(1)"دعو الناظرٌن إلى التؤمل فٌها والنظر فً معانٌها واالستدالل بها على بارٌهامما ٌ
 

 المرآن
ٌَْطاٍن َرِجٌٍم )  [1ٔ({ ]الحجر : 1ٔ}َوَحِفْظنَاَها ِمْن كُّلِ َش

 التفسٌر:
 وحفظنا السماء من كل شٌطان مرجوم مطرود من رحمة هللا; كً ال ٌصل إلٌها.

أي: مرجوم، وٌمال:  {،رجٌم} ٌعنً: السماء من كل شٌطان لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(5)" ملعون مبعد من الرحمة

 .(ٓٔ)"ٌمول: حفظناها من أن ٌصل إلٌها شٌطان، أو ٌعلم من أمرها شٌبا لال ابن لتٌبة:" 
إذا استرق السمع أتبعته الشهب الثوالب فبمٌت السماء ظاهرها مجمبل  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"بالنجوم النٌرات وباطنها محروسا ممنوعا من اآلفات
 .(ٕ). وروي عن ابن جرٌج مثله(ٔ)"، الملعون«الرجٌم» لال لتادة:" 

                                                             

 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٕٕ٘/2(:صٖٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٕ٘/2(:صٖٕٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٕ٘/2(:ص2ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٕ٘/ٕبحر العلوم: (5)
 .ٖٕٙؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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 .(ٖ)"ملعون رجمه هللا باللعنة; فً تفسٌر الحسن : "رجٌم{ لال ابن أبً زمنٌن:} 
 .(ٗ)"فً جمٌع المرآن: الشتم« الرجم»"لال الماسم عن الكسابً: إنه لال: و 
ذكر الكلبً أن السموات لم تكن محفوظة من الشٌاطٌن لبل عٌسى، فلما  لال السمعانً:" 

 .(٘)"حفظت ثبلثة من السموات، فلما بعث دمحم حفظت السموات كلها -علٌه السبلم  -بعث عٌسى 
 [:2ٔ-ٙٔفوابد اآلٌتٌن:]

 لفوابد:ا
لال رسول هللا "العباس بن عبد المطلب لال: روي ولد ، أن النجوم كلها فً السماء الدنٌا -ٔ

ملسو هيلع هللا ىلص: "هل تدرون كم بٌن السماء واألرض؟ للنا: هللا ورسوله أعلم، لال: بٌنهما مسٌرة 
خمسمابة عام وبٌن كل سماء إلى سماء مسٌرة خمسمابة سنة وكثؾ كل سماء مسٌرة 
خمسمابة سنة وبٌن السماء السابعة بحر بٌن أسفله وأعبله كما بٌن السماء واألرض، 

 . (ٙ)هللا تعالى فوق ذلن ولٌس ٌخفى علٌه شًء من أعمال بنً آدم"و
وإذا كانت الكواكب زٌنة للسماء الدنٌا فبعدها عن األرض ال ٌزٌد على 

 . وهللا أعلم.خمسمابة سنة. فما زعموه من البعد المفرط فً بعض الكواكب مردود
اآلٌات من مظاهر بٌان مظاهر لدرة هللا تعالى وعلمه وحكمته ورحمته فٌما حملت  -ٕ

لذلن، بدءا من لوله: }ولمد جعلنا فً السماء بروجا{ إلى اآلٌة السابعة والعشرٌن من هذا 
 .السٌاق الكرٌم

وكما أّن نجوم  من اإلشارات اللطٌفة التً ذكرها المشٌري فً هذه اآلٌة: لال المشٌري:" -ٖ
مبلبكة السماء لهى  السماء زٌنة للناظرٌن إذا الحظوها فملوب العارفٌن إذا نظر إلٌها

 .(2)"زٌنة
 المرآن

 [1ٔ({ ]الحجر : 1ٔ}إاِل  َمِن اْستََرَق الس ْمَع فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبٌٌِن )
 التفسٌر:

إال من اختلس السمع ِمن كبلم أهل المؤل األعلى فً بعض األولات، فؤدركه ولحمه كوكب 
 مضًء ٌحرله. 

إال من اختلس السمع ِمن كبلم  ، أي:"[1ٔالسَّْمَع{ ]الحجر : }إِالَّ َمِن اْستََرَق لوله تعالى: 
 .(1)"أهل المؤل األعلى فً بعض األولات

 .(5)"إال استرالا لال ابن لتٌبة:أي:" 
 .(ٓٔ)"لكن من استرق السمع لال البؽوي:" 
ٌمول لكن لد ٌسترق من الشٌاطٌن السمع مما ٌحدث فً السماء  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"بعضها
 .(ٕٔ)"أي: لكن من اختلس السمع خلسة أبو اللٌث السمرلندي:"لال  

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٕ٘/2(:ص2ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .25-2/21ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .2/25ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 هللا عبد عن حرب بن سمان طرٌك من( 5ٖٔ) ماجه وابن( ٕٖٖٓ) والترمذي( 2ٕٖٕ) داود أبو أخرجه(ٙ)
 . العباس عن لٌس بن األحنؾ عن عمٌرة بن
 .ٕ٘ٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (2)
 .5ٕٕ٘/2التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٙؼرٌب المرآن: (5)
 . 2ٕٖ/ٗالبؽوي: تفسٌر(ٓٔ)
 .2/22ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
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أي: فً بعض األولات لد ٌسترق بعض الشٌاطٌن السمع بخفٌة  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"واختبلس
فإنها لم تحفظ منه إن تسمع الخبر من أخبار السماء، وال تسمع من  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٕ)"الوحً شٌبا
فؤراد إن ٌخطؾ السمع كموله: }إِالَّ َمْن  {،إِال َمِن اْستََرَق السَّْمع"}لوله: ، عن ابن عباس 

 .(ٗ)"(ٖ)َخِطَؾ اْلَخْطفَة{
لال: هو كموله: }إِالَّ َمْن  {،إال من استرق السمع"}عن الضحان رضً هللا عنه فً لوله:  

 .(ٙ)"(٘)َخِطَؾ اْلَخْطفَة{
فً األخبار: أن الشٌاطٌن ٌركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنٌا،  لال السمعانً:"

البعض وتخبل البعض ". واختلؾ المول  وٌسترلون السمع من المبلبكة; فترجمهم الكواكب فتمتل
فً أنهم متى ٌسترلون السمع؟ فؤحد المولٌن: أنهم ٌسترلون السمع من المبلبكة فً السماء، 

سمع من المبلبكة فً الهواء. وأما معرفة مبلبكة السماء باألمر والمول اآلخر: أنهم ٌسترلون ال
فباستخبارهم مبلبكة أهل السماء الثانٌة، هكذا ٌستخبر أهل كل سماء من أهل السماء ]التً[ 
فولهم، حتى ٌصلوا إلى حملة العرش فٌخبرون بما لضاه هللا تعالى من األمر، وٌرجع الخبر من 

 .(2)"سماء الدنٌا، ثم الشٌاطٌن ٌسترلون على ما للنا من لبلسماء إلى سماء حتى ٌصل إلى ال
فؤدركه ولحمه كوكب مضًء  ، أي:"[1ٔ}فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبٌٌِن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(1)"ٌحرله
أي: لحمه نجم حار متوهج متولد، ال ٌخطبه الشهاب أن  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(5)"ٌصٌبه. فإما أن ٌؤتً على نفسه، وإما أن ٌخبله، حتى ال ٌعود إلى االستماع إلى السماء
 .(ٓٔ)"، ثم ٌتبعه }شهاب مبٌن{ أي كوكب مضًء لال ابن لتٌبة:" 

خباله وإفساده، أو فٌتبعه شهاب من النار مبٌن، ٌبٌن أثره فٌه، إما بإ لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"بإحراله
 .(ٕٔ)"ٌمول: ال ٌخطنه، إما لتله وإما خبله لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖٔ)"فؤتبعه شهاب ثالب ]مبٌن[ :"الضحانلال  
 .(ٗٔ)"مبٌن{ مضًء }لال ابن أبً زمنٌن:" 
أي: بٌن منٌر ٌمتله أو ٌخبله. فربما أدركه الشهاب لبل أن ٌوصلها  لال السعدي:" 

الشٌطان إلى ولٌه فٌنمطع خبر السماء عن األرض، وربما ألماها إلى ولٌه لبل أن ٌدركه الشهاب 
 .(٘ٔ)"فٌضمها وٌكذب معها مابة كذبة، وٌستدل بتلن الكلمة التً سمعت من السماء

                                                             

 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .[ٓٔ]الصافات : (ٖ)
 .5ٕٕ٘/2(:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .[ٓٔ]الصافات : (٘)
 .5ٕٕ٘/2(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٕٕ٘/2التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕ٘/ٕبحر العلوم: (5)
 .ٖٕٙؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .2/22ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٕ٘/2(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗٔ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
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وذلن أن الشٌاطٌن ٌركب بعضهم بعضا إلى  النار. الشعلة من«: الشهاب» لال البؽوي:" 
السماء الدنٌا، وٌسترلون السمع من المبلبكة، فٌرمون بالكواكب فبل تخطا أبدا، فمنهم من تمتله، 
ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو ٌده أو حٌث ٌشاء هللا، ومنهم من تخبله فٌصٌر ؼوال ٌضل 

ظاهرا لبل مبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌذكره شاعر من  واعلم أن هذا لم ٌكن ...الناس فً البوادي
 .(ٔ)"العرب لبل زمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما ظهر فً بدء أمره وكان ذلن أساسا لنبوته علٌه السبلم

هو الشعلة من النار، فإن لال لابل: نحن ال نرى نارا، وإنما « الشهاب» لال السمعانً:" 
 نرى نورا أو نجما ٌنمض.

والجواب: أنه ٌحتمل أنه ٌنمض نورا، فإذا وصل إلٌه صار نارا، أو ٌحتمل أنه ٌرى من 
بعد المكان أنه نجم وهو نار، ولٌل: إن النجم ٌنمض فٌرمً الشٌطان ثم ٌعود إلى مكانه. واعلم 
أن هذا لم ٌكن ظاهرا فً زمن األنبٌاء لبل الرسول، ولم ٌذكره شاعر من العرب لبل زمان 
النبً، وإنما روي هذا فً ابتداء أمر النبً، وكان ذلن أساسا لنبوته، وإنما ذكر الشعراء ذلن فً 

 :(ٕ)زمانه، لال الشاعر
 .(ٖ)"كؤنه كوكب فً إثر عفرٌة ... مسوم فً سواد اللٌل منمضب

 .(ٗ)"إن الشهب ال تمتل، ولكن تحرق وتخبل وتجرح من ؼٌر أن تمتل بن عباس:"لال ا 
وجعل الشُهب حرًسا لها من َمَردة الشٌاطٌن ، لببل ٌسمعوا إلى المؤل  لال ابن كثٌر:" 

األعلى ، فمن تمرد منهم وتمدم الستراق السمع ، جاءه } ِشَهاٌب ُمِبٌٌن { فؤتلفه ، فربما ٌكون لد 
التً سمعها لبل أن ٌدركه الشهاب إلى الذي هو دونه ، فٌؤخذها اآلخر ، وٌؤتً بها ألمى الكلمة 

حدثنا  إلى ولٌه ، كما جاء مصرحا به فً الصحٌح ، كما لال البخاري فً تفسٌر هذه اآلٌة : 
علً بن عبد هللا ، حدثنا سفٌان عن عمرو ، عن عكرمة ، عن أبً هرٌرة ، ٌبلُُػ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، 

إذا لضى هللا األمر فً السماء ، ضربت المبلبكة بؤجنحتها ُخضعانًا لموله كؤنه سلسلة »لال : 

فُّزع عن للوبهم لالوا : ماذا  على َصفوان". لال علً ، ولال ؼٌره : صفوان ٌَنفُذهم ذلن ، فإذا
لال ربكم ؟ لالوا : الذي لال : الحك ، وهو العلً الكبٌر. فٌسمعها مسترلو السمع ، ومسترلو 

ج بٌن أصابع ٌده الٌمنى ، َنصبَها  -هكذا واحد فوق آخر  السمع ،  ووصؾ سفٌان بٌده فَفَرَّ
ً بها إلى صاحبه فٌحرلَه ، فربما أدرن الشهاب المستمع لبل أن ٌَْرم -بعضها  فوق بعض 

ٌَْرمً بها إلى الذي ٌلٌه ، إلى الذي هو أسفل منه ، حتى ٌلموها إلى  وربما لم ٌدركه حتى 
 -أو : الكاهن  -وربما لال سفٌان : حتى تنتهً إلى األرض فتلمى على فم الساحر  -األرض 

وكذا ، فوجدناه حمًّا ؟ للكلمة  فٌكذب معها مابة كذبة  فٌمولون : ألم ٌخبرنا ٌوم كذا وكذا ٌكون كذا
 .(ٙ)"(٘)«التً سمعت من السماء

ن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إذا لضى هللا األمر فً السماء ضربت المبلبكة أعن ابً هرٌرة  
خضعانا  لموله، كؤنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن للوبهم لالوا: ماذا لال ربكم؟  بؤجنحتها

الحك، وهو العلً الكبٌر، فٌسمعها مسترلو السمع، ومسترلو السمع هكذا بعضهم  لالوا للذي لال:
فٌسمع أحدهم الكلمة فٌلمٌها إلى من -ووصؾ سفٌان بكفه فحرفها وبدد بٌن أصابعه -فوق بعض 

تحته، ثم ٌلمٌها اآلخر إلى من تحته، حتى ٌلمٌها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه 
مٌها، وربما ألماها لبل أن ٌدركه، فٌكذب معها مابة كذبة فٌمال: ألٌس لد لال لنا الشهاب لبل أن ٌل

 .(2)ٌوم كذا وكذا ٌكون كذا وكذا، فٌصدق بتلن الكلمة التً سمعت من السماء"

                                                             

 .2ٖٖ- 2ٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي:(ٔ)
( لضب) واللسان ٘ٙ/ ٖ للمالى واألمالى 5ٖٗ ص للمبرد والكامل 2ٕ ص دٌوانهالشعر لذي الرمة فً  (ٕ)

 .ٖٕٓ/ ٖٔ والمرطبً
 . ٖٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً:(ٖ)
 .5ٕٕ٘/2(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .(2ٓٔٗصحٌح البخاري برلم )(٘)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 للوبهم عن فزع إذا حتى: "باب التفسٌر، فً البخاري أخرجه، و2ٖٖ-2ٕٖ/ٗفً التفسٌر: أخرجه البؽوي(2)
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تنزل عن عابشة رضً هللا عنها زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنها سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "إن المبلبكة  
فً العنان، وهو السحاب، فتذكر األمر الذي لضً فً السماء فتسترق الشٌاطٌن السمع فتسمعه 

 .(ٔ)فتوحٌه إلى الكهان، فٌكذبون معها مابة كذبة من عند أنفسهم"
تصعد الشٌاطٌن أفواجا تسترق السمع، لال: فٌنفرد المارد منها فٌعلو،  لال ابن عباس:" 

أو جنبه، أو حٌث شاء هللا منه، فٌلتهب فٌؤتً أصحابه وهو  فٌرمى بالشهاب، فٌصٌب جبهته
ٌلتهب، فٌمول: إنه كان من األمر كذا وكذا، لال: فٌذهب أولبن إلى إخوانهم من الكهنة، فٌزٌدون 
علٌه أضعافه من الكذب، فٌخبرونهم به، فإذا رأوا شٌبا مما لالوا لد كان صّدلوهم بما جاءوهم به 

 .(ٕ)"من الكذب
من األنصار: أنهم بٌنا هم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخبرنً رجل من أصحاب النبً  عباس:" لال ابن 

: ما كنتم تمولون -ملسو هيلع هللا ىلص -رمً بنجم واستنار، فمال لهم رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-جلوس لٌلة مع رسول هللا 
ولد اللٌلة رجل عظٌم، ومات  فً الجاهلٌة إذا رمً بمثل هذا؟ لالوا: هللا ورسوله أعلم، كنا نمول:

تبارن  -: فإنها ال ٌرمى بها لموت أحد وال لحٌاته، ولكن ربنا -ملسو هيلع هللا ىلص -رجل عظٌم، فمال رسول هللا 
إذا لضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذٌن ٌلونهم، حتى ٌبلػ التسبٌح  -اسمه 

ن حملة العرش لحملة العرش: ماذا لال ربكم؟ فٌخبرونهم أهل هذه السماء الدنٌا، ثم لال الذٌن ٌلو
ما لال: فٌستخبر بعض أهل السماوات بعضا، حتى ٌبلػ الخبر هذه السماء الدنٌا، فٌخطؾ الجن 
السمع فٌمذفون إلى أولٌابهم، وٌرمون، فما جاإوا به على وجهه فهو حك، ولكنهم ٌفرلون فٌه 

 « .وٌزٌدون
ولال هللا: }حتى إذا فزع »وزاد « -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا رجال من أصحاب »وفً رواٌة: 

[ . أخرجه مسلم والترمذي. و ]للترمذي[ ٖٕعن للوبهم لالوا ماذا لال ربكم لالوا الحك{ ]سبؤ: 
ولم « جالس ... وذكر الحدٌث -ملسو هيلع هللا ىلص -[ رسول هللا ٖٙفً أخرى: أن ابن عباس لال: بٌنما ]ص:

 .(ٖ)«عن رجل من األنصار»ٌذكر فٌه 
 والشهب الكواكب المنمضة من آٌات هللا للنبً علٌه السبلم، والدلٌل على لال الزجاج:" 

                                                                                                                                                                               

 شهاب فؤتبعه السمع استرق من إال" باب وفً ،2ٖ٘/  1" الكبٌر العلً وهو الحك،: لالوا ربكم؟ لال ماذا: لالوا
 .1ٖٓ/  1" مبٌن
 وفً ،ٖٗٓ/  ٙ: المبلبكة ذكر باب الخلك، بدء فً البخاري أخرجه، و2ٖٖ/ٗأخرجه البؽوي فً التفسٌر: (ٔ)

 .أخرى مواضع
 .2/21ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 فً( ٕٕٕٖ) رلم والترمذي الكهان، وإتٌان الكهانة تحرٌم باب السبلم، فً( 5ٕٕٕ) رلم مسلم رواه، صحٌح(ٖ)

 .سبؤ سورة ومن باب التفسٌر،
: لال( 1ٖٙ) حمٌد بن وعبد الرزاق، وعبد( ح) جعفر، بن دمحم حدثنا: لال( 11ٕٔ( )1ٕٔ/ٔ) أحمد أخرجه
 .األعلى عبد حدثنا لال الجهضمً، علً بن نصر حدثنا: لال( ٕٕٖٗ) والترمذي الرزاق، عبد أخبرنا
 حسٌن، بن علً عن الزهري، أخبرنا: لال معمر، عن - األعلى وعبد الرزاق، وعبد جعفر، بن دمحم - ثبلثتهم
 .فذكره
 أفعال خلك فً والبخاري األوزاعً، حدثنا: لال مصعب، بن دمحم حدثنا: لال( 11ٖٔ( )1ٕٔ/ٔ) أحمد أخرجه* 
: لال( 2ٖ/2) ومسلم الحسن، بن دمحم عن زٌاد، حدثنا: لال زرارة، بن عمرو حدثنا: لال( ٓٙ) صفحة العباد
 الحسن، بن ودمحم األوزاعً،- ثبلثتهم ٌونس، أخبرنً: لال وهب، ابن أخبرنا: لاال وحرملة، الطاهر، أبو حدثنا
 عن طالب، أبً بن علً بن حسٌن بن علً عن الزهري، شهاب بن هللا؟ عبٌد بن مسلم بن دمحم عن - وٌونس
 .فذكره -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أصحاب من األنصار من رجال حدثنً: لال عباس، بن هللا عبد
 ولال ٌعموب، حدثنا: حسن لال حمٌد، بن وعبد الحلوانً، علً بن حسن حدثنا: لال( ٖٙ/2) مسلم أخرجه* 
 حرب، بن زهٌر حدثنا: لال( 2ٖ/2) وفً صالح، عن أبً، حدثنا: لال سعد، بن إبراهٌم بن ٌعموب حدثنً: عبد
 بن الحسن حدثنا: لال شبٌب، بن سلمة وحدثنً( ح) األوزاعً، عمرو أبو حدثنا: لال مسلم، بن الولٌد حدثنا: لال
 .هللا عبٌد ابن ٌعنً معمل حدثنا: لال أعٌن،
 بن هللا عبد أن حسٌن، بن علً حدثنً: لال الزهري، عن -ومعمل األوزاعً، عمرو وأبو صالح، - ثبلثتهم
 .فذكره األنصار، من -وسلم علٌه هللا صلى- النبً أصحاب من رجل أخبرنً: لال عباس،
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أن شعراء العرب الذٌن كانوا ٌمثلون فً السرعة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنها كانت انمضت بعد مولد النبً 
الكواكب »ٌت واحد فٌه ذكر بالبرق وبالسٌل وباألشٌاء المسرعة لم ٌوجد فً أشعارها ب

 :(ٔ)استعملت الشعراء ذكرها لال ذو الرمة -علٌه السبلم-، فلما حدثت بعد مولد النبً «المنمضة
مٍ ...  ِعْفِرٌَةٍ  إثْرِ  فً َكْوَكبٌ  َكؤَنَّة  .(ٕ)"ُمْنَمِضبُ  اللٌلِ  سوادِ  فً مَسوَّ

 فً اشتد ولكنه الجاهلٌة، فً كان الرجم أن على ٌدل ما األحادٌث وفً:" عطٌة ابن لال 
 .(ٖ)"تاما حفظا السماء وحفظ اإلسبلم، ولت

أمسكت فً أٌام الفترة، فلما بُِعث نبٌّنا عاد األمر "وعن نافع بن جبٌر ودمحم بن كعب:  
 .(ٗ)"كهٌبته
بٌن ٌدي هللا سبحانه مماما لٌس ألحد من  -علٌه السبلم-إن لجبربٌل ": بن منبه هبلال و 

المبلبكة فً المربة والفضٌلة، وإن جبربٌل هو الذي ٌتلمى الكبلم، فإذا ذكر هللا عبدا بخٌر تلماه 
جبربٌل ثم لماه مٌكابٌل وحوله المبلبكة الممربون حافٌن من حول العرش، فإذا شاع ذلن فً 

د من أهل السموات، فإذا صلت علٌه مبلبكة المبلبكة الممربٌن صارت الصبلة على ذلن العب
السموات هبطت علٌه بالصبلة إلى مبلبكة األرض، وكان إبلٌس لعنه هللا ال ٌحجب عن شًء من 
السموات، وكان ٌمؾ فٌهن حٌث ما أراد، ومن هنالن وصل إلى آدم حٌن أخرجه من الجنة، فلم 

ابن مرٌم فحجب من أربع، وكان  ٌزل على ذلن ٌصعد فً السموات حتى رفع هللا سبحانه عٌسى
حجب من الثبلث البالٌة، فهو وجنوده  -علٌه السبلم-ٌصعد فً ثبلث، فلما بعث هللا تعالى دمحما 
 {.إال من استرق السمع فؤتبعه شهاب مبٌن}محجوبون من جمٌع السموات إلى ٌوم المٌامة 

ه هللا سبحانه لال: فسمع إبلٌس تجاوب المبلبكة بالصبلة على أٌوب وذلن حٌن ذكر
وأثنى علٌه، فؤدركه البؽً والحسد وصعد سرٌعا حتى ولؾ من السماء مولفا كان ٌمفه فمال: ٌا 
إلهً نظرت فً أمر عبدن أٌوب فوجدته أنعمت علٌه فشكرن، وعافٌته فحمدن، ثم لم تجربه 

حانه وتعالى بشدة وال ببلء وأنا لن زعٌم، لبن ضربته بالببلء لٌكفرن بن ولٌنسٌنن، فمال هللا سب
له: انطلك فمد سلطتن على ماله، فانمض عدو هللا حتى ولع إلى األرض ثم جمع عفارٌت 
الشٌاطٌن وعظماءهم ولال لهم: ماذا عندكم من الموة والمعرفة؟ فإنً لد سلطت على مال أٌوب، 

 وهً المصٌبة الفادحة والفتنة التً ال ٌصبر علٌها الرجال.
ت من الموة ما إذا شبت تحولت إعصارا من النار لال عفرٌت من الشٌاطٌن: أعطٌ

وأحرلت كل شًء آتً علٌه، لال له إبلٌس: فات اإلبل ورعاها فانطلك ٌإم اإلبل وذلن حٌن 
وضعت رإوسها وٌثبتفً مراعٌها، فلم ٌشعر الناس حتى ثار من تحت األرض إعصار من نار 

لم ٌزل ٌحرلها ورعاها حتى أتى على ٌنفخ منها أرواح السموم، ال ٌدنو منها أحد إال احترق، ف
آخرها، فلما فرغ منها تمثل إبلٌس على لعود منها ٌراعها ثم انطلك ٌإم أٌوب حتى وجده لابما 
ٌصلً فمال: ٌا أٌوب، لال: لبٌن، لال: هل تدري ما الذي صنع ربن الذي اخترته وعبدته بإبلن 

شاء نزعه، ولدٌما وطنت مالً ونفسً  ورعابها؟ لال أٌوب: انها ماله أعارنٌه وهو أولى به إذا
 على الفناء.

لال إبلٌس: فإن ربن أرسل علٌها نارا من السماء فاحترلت ورعاإها كلها، فتركت 
مبهوتٌن ولفا علٌها ٌتعجبون منها، منهم من ٌمول: ما كان أٌوب ٌعبد شٌبا وما كان إال فً  الناس

 ٌصنع شٌبا لمنع ولٌه، ومنهم من ٌمول: ؼرور، ومنهم من لال: لو كان إله أٌوب ٌمدر على أن
 بل هو الذي فعل ما فعل لٌشمت به عدوه وٌفجع به صدٌمه.

لال أٌوب: الحمد هلل حٌن أعطانً وحٌن نزع منً، عرٌانا خرجت من بطن أمً، 
وعرٌانا أعود فً التراب، وعرٌانا أحشر إلى هللا سبحانه، لٌس ٌنبؽً لن أن تفرح حٌن أعارن 

                                                             

 .ٖٕٓ/ ٖٔ والمرطبً( لضب) واللسان ٘ٙ/ ٖ للمالى واألمالى 5ٖٗ ص للمبرد والكامل 2ٕ ص دٌوانه(ٔ)
 .2ٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٕ/  1: الوجٌز المحرر(ٖ)
ًّ  جبٌر بن نافع عن( ٗٔ/ 5ٔ) المرطبً، وذكره ٓ٘ٓٔ/ٖه عبدالماهر الجرجانً فً درج الدرر:ذكر(ٗ)  وأب
 .نافع عن( 1ٖٗ/ ٘" )المدٌر فتح" فً الشوكانً أورده كما كعب، بن
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عارٌته، هللا أولى بن وبما أعطان، ولو علم هللا فٌن أٌها العبد خٌرا لتمبل  وتجزع حٌن لبض
روحن مع تلن األرواح فآجر لً فٌن وصرت شهٌدا، ولكنه علم منن شرا فاخرن، وخلصن من 

 الببلء كما ٌخلص الزوان من الممح الخالص.
لموة فإنً لم أكلم فرجع إبلٌس لعنه هللا إلى أصحابه خاسبا ذلٌبل فمال: ماذا عندكم من ا

للبه، لال عفرٌت من عظمابهم: عندي من الموة اما إذا شبت صحت صوتا ال ٌسمعه ذو روح 
إال خرجت مهجة نفسه، لال له إبلٌس: فؤت الؽنم ورعاها فانطلك ٌؤتً الؽنم ورعاها حتى إذا 
توسطها صاح صوتا جثمت أمواتا من عند آخرها، ومات رعاإها، ثم خرج إبلٌس متمثبل 
بمهرمان الرعاء حتى إذا جاء أٌوب وهو لابم ٌصلً، فمال له المول األول ورد علٌه أٌوب الرد 

 األول.
ثم إن إبلٌس رجع إلى أصحابه فمال لهم: ماذا عندكم من الموة فإنً لم أكلم للب أٌوب، 
فمال عفرٌت من عظمابهم: عندي من الموة ما إذا شبت تحولت رٌحا عاصفا تنسؾ كل شًء 

لٌه حتى ال أبمً شٌبا، لال له إبلٌس: فؤت الفدادٌن والحرث، فانطلك ٌإمهم وذلن حٌن تؤتً ع
لرنوا الفدادٌن وأنسإوا فً الحرث، وأوالدها رتوع، فلم ٌشعروا حتى هبت رٌح عاصؾ فنسفت 
كل شًء من ذلن حتى كؤنه لم ٌكن، ثم خرج إبلٌس متمثبل بمهرمان الحرث حتى جاء أٌوب 

ل له مثل لوله األول ورد علٌه أٌوب مثل رده األول، فجعل إبلٌس ٌصٌب وهو لابم ٌصلً فما
ماله ماال ماال حتى مر على آخره، كلما انتهى إلٌه هبلن مال من أمواله حمد هللا وأحسن علٌه 

 الثناء ورضً بالمضاء ووطن نفسه للصبر على الببلء حتى لم ٌبك له مال.
جح منه بشًء صعد سرٌعا حتى ولؾ المولؾ فلما رأى إبلٌس أنه لد أفنى ماله ولم ٌن

الذي كان ٌمفه فمال: إلهً إن أٌوب ٌرى أنن ما متعته بنفسه وولده فؤنت معطٌه المال، فهل أنت 
مسلطً على ولده فإنها الفتنة المضلة والمصٌبة التً ال تموم لها للوب الرجال وال ٌموى علٌها 

ولده، فانمض عدو هللا حتى جاء بنً أٌوب وهم لال هللا سبحانه: انطلك فمد سلطتن على  صبرهم
فً لصرهم فلم ٌزل ٌزلزل بهم حتى تداعى من لواعده، ثم جعل ٌناطح جدره بعضها ببعض 
وٌرمٌهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثلة رفع بهم المصر وللبه فصاروا منكسٌن، 

هو جرٌح مشدوخ الوجه ٌسٌل دمه وانطلك إلى أٌوب متمثبل بالمعلم الذي كان ٌعلمهم الحكمة و
ودماؼه، فؤخبره بذلن ولال: ٌا أٌوب لو رأٌت بنٌن كٌؾ عذبوا وكٌؾ للبوا فكانوا منكسٌن على 
رإوسهم، تسٌل دماإهم ودماؼهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم، ولو رأٌت كٌؾ شمت بطونهم 

رق أٌوب فبكى ولبض  فتناثرت أمعاإهم لمطع للبن، فلم ٌزل ٌمول هذا ونحوه وٌرلمه حتى
لبضة من التراب فوضعها على رأسه، فاؼتنم إبلٌس ذلن فصعد سرٌعا بالذي كان من جزع 
أٌوب مسرورا به، ثم لم ٌلبث أٌوب أن فاء وأبصر، فاستؽفر وصعد لرناإه من المبلبكة بتوبته، 

ً إنما هون على فبدروا إبلٌس إلى هللا سبحانه وهو أعلم، فولؾ إبلٌس خازٌا ذلٌبل فمال: ٌا إله
أٌوب خطر المال والولد إنه ٌرى أنن ما متعته بنفسه فؤنت تعٌد له المال والولد، فهل أنت 
 مسلطً على جسده، فؤنى لن زعم لبن ابتلٌته فً جسده لٌنسٌنن ولٌكفرن بن ولٌجحدنن نعمتن.
 فمال هللا سبحانه: انطلك فمد سلطتن على جسده، ولكن لٌس لن سلطان على لسانه وال
على للبه وال على عمله، وكان هللا تعالى هو أعلم به، لم سلطه علٌه إال رحمة لٌعظم له الثواب 
وٌجعله عبرة للصابرٌن وذكرى للعابدٌن فً كل ببلء نزل بهم لٌتؤسوا به فً الصبر ورجاء 

 الثواب.
ن لبل فؤتاه م« ٔ»وانمض عدو هللا إبلٌس سرٌعا فوجد أٌوب ساجدا فعجل لبل أن ٌرفع رأسه 

األرض فً موضع وجهه فنفخ فً منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من لرنه إلى 
لدمه ثآلٌل مثل ألٌات الؽنم ولعت فٌه حكة ال ٌملكها، فحن بؤظفاره حتى سمطت كلها، ثم حكها 
بالمسوح الخشنة حتى لطعها، ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة فلم ٌزل حكها حتى نفل لحمه 

 تمطع وتؽٌر وأنتن.و
فؤخرجه أهل المرٌة فجعلوه على كناسة وجعلوا له عرٌشا ورفضه خلك هللا كلهم ؼٌر 
امرأته، وهً رحمة بنت إفرابٌم بن ٌوسؾ بن ٌعموب، وكانت تختلؾ إلٌه بما ٌصلحه وٌلزمه، 
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ؼٌر أن  فلما رأى الثبلثة من أصحابه وهم: الٌفر وٌلدد وصافر ما ابتبله هللا سبحانه ورفضوه من
ٌتركوا دٌنه، فلما طال به الببلء انطلموا إلٌه وهو فً ببلبه فبكتوه والموه ولالوا له: تب إلى هللا 
سبحانه من الذنب الذي عولبت به، لال: وحضر معهم فتى حدٌث السن وكان لد آمن به وصدله 

أحسن  تركتم من المول ، ولكن لد(ٔ)فمال لهم: إنكم تكلمتم أٌها الكهول وكنتم أحك بالكبلم ألسنانكم
من الذي للتم ومن الرأي أصوب من الذي رأٌتم، ومن األمر أجمل من الذي أتٌتم، ولد كان ال 
ٌإت علٌكم من الحك والذمام أفضل من الذي وصفتم، فهل تدرون أٌها الكهول حك من انتمصتم 

هللا وخٌرته  وحرمة من انتهكتم، ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ ألم تعلموا أن أٌوب نبً
وصفوته من أهل األرض ٌومكم هذا، ثم لم تعلموا أو لم ٌطلعكم هللا على أنه لد سخط شٌبا من 
أمره منذ أتاه ما أتاه إلى ٌومكم هذا، وال على أنه نزع منه شٌبا من الكرامة التً أكرمه بها، وال 

هو الذي أزري به أن أٌوب ؼٌر الحك فً طول ما صحبتموه إلى ٌومكم هذا، وإن كان الببلء 
عندكم ووضعه فً أنفسكم، فمد علمتم أن هللا سبحانه ٌبتلً النبٌٌن والصدٌمٌن والشهداء 
والصالحٌن، ثم لٌس ببلإه ألولبن بدلٌل على سخطه علٌهم، وال هو انه لهم، ولكنها كرامة 

لى وجه وخٌرة لهم، ولو كان أٌوب لٌس من هللا تعالى بهذه المنزلة إال أنه أخ اجتبٌتموه ع
الصحبة لكان ال ٌجمل بالحلٌم أن ٌعذل أخاه عند الببلء وال ٌعٌره بالمصٌبة وال ٌعٌبه بما ال 
ٌعلم، وهو مكروب جرٌن، ولكنه ٌرحمه وٌبكً معه وٌستؽفر له وٌحزن بحزنه وٌدله على 
 مراشد أمره، ولٌس بحكٌم وال رشٌد من جهل هذا، فاهلل هللا أٌها الكهول ولد كان فً عظمة هللا

 وجبلله وذكر الموت ما ٌمطع ألسنتكم وٌكسر للوبكم.
ألم تعلموا أن هلل عبادا أسكتتهم خشٌة من ؼٌر عً وال بكم، وأنهم لهم الفصحاء البلؽاء 
النببلء األولٌاء العالمون باهلل وبؤٌامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة هللا انمطعت ألسنتهم والشعرت 

مولهم إعظاما هلل وإعزازا وإجبلال، فإذا استفالوا من ذلن جلودهم، وانكسرت للوبهم، وطاشت ع

استبموا إلى هللا باألعمال الزاكٌة، ٌعدون أنفسهم مع الظالمٌن والخاطبٌن، وإنهم ألنزاه برآء، 
وٌعدون أنفسهم مع الممصرٌن المفرطٌن، وإنهم ألكٌاس ألوٌاء، ولكنهم ال ٌستكثرون هلل الكثٌر 

 ال ٌدلون علٌه باألعمال فهم مروعون مفزعون خاشعون مستكٌنون.وال ٌرضون هلل بالملٌل، و
فمال أٌوب: إن هللا سبحانه ٌزرع الحكمة بالرحمة فً للب الصؽٌر والكبٌر فمتى ثبتت فً الملب 
ٌظهرها هللا على اللسان، ولٌست تكون الحكمة من لبل السن والشٌبة وال طول التجربة، ولبن 

فً الصبا لم ٌسمط منزلته عند الحكماء وهم ٌرون من هللا سبحانه جعل هللا تعالى العبد حكٌما 
 علٌه نور الكرامة.

ثم ألبل أٌوب على الثبلثة فمال: أتٌتمونً ؼضابا رهبتم لبل أن تسترهبوا، وبكٌتم من 
لبل أن تضربوا، كٌؾ بً لو للت لكم تصدلوا عنً بؤموالكم! لعل هللا أن ٌخلصنً، أو لربوا 

 ٌتمبله وٌرضى عنً، وإنكم لد أعجبتكم أنفسكم وظننتم أنكم عولبتم بإحسانكم عنً لربانا لعل هللا
فهنالن بؽٌتم وتعززتم ولو نظرتم فٌما بٌنكم وبٌن ربكم ثم صدلتم لوجدتم لكم عٌوبا سترها هللا 
بالعافٌة التً ألبسكم، ولد كنت فٌما خبل والرجال ٌولروننً وأنا مسموع كبلمً، معروؾ حمً، 

خصمً، فؤصبحت الٌوم ولٌس لً رأي وال كبلم معكم، فإنكم كنتم على أشد من منصؾ من 
 مصٌبتً.

 ثم أعرض عنهم وألبل على ربه مستعٌنا به متضرعا إلٌه فمال: رب ألي شًء خلمتنً؟
لٌتنً إذ كرهتنً لم تخلمنً، ٌا لٌتنً كنت حٌضة ألمتنً أمً، أو ٌا لٌتنً عرفت الذنب الذي 

لت فصرفت وجهن الكرٌم عنً، لو كنت أمتنً فؤلحمتنً بآبابً فالموت أذنبت والعمل الذي عم
 كان أجمل لً، ألم أكن للؽرٌب دارا وللمسكٌن لرارا وللٌتٌم ولٌا ولؤلرملة لٌما؟

الهً أنا عبد ذلٌل، إن أحسنت فالمن لن، وإن أسؤت فبٌدن عموبتً، جعلتنً للببلء 
ه على جبل ضعؾ عن حمله، فكٌؾ ٌحمله ؼرضا وللفتنة نصبا، ولد ولع علً ببلء لو سلطت

ضعفً، إلهً تمطعت أصابعً فإنً ألرفع األكلة من الطعام بٌدي جمٌعا فما تبلؽان فمً إال على 

                                                             

 ".لسنكم: واألصح أسنانكم، لحك منً به وأولى: الطبري تفسٌر وفً المخطوط، فً كذا لال المحمك:" (ٔ)



ٕٔ 
 

الجهد منً، تسالطت لهواتً ولحم رأسً، فما بٌن أذنً من سداد حتى أن إحداهما ترى من 
بالنار وجهً، وحدلتاي تسالط شعر عٌنً فكؤنما حرق  األخرى، وإن دماؼً ٌسٌل من فمً.

هما متدلٌتان على خدي، ورم لسانً حتى مؤل فمً، فما أدخل منه طعاما إال ؼصنً، ورمت 
شفتاي حتى ؼطت العلٌا أنفً والسفلى ذلنً، تمطعت أمعابً فً بطنً فإنً ألدخله الطعام 

ا، ذهب فٌخرج كما دخل ما أحسه وال ٌنفعنً، ذهبت لوة رجلً فكؤنهما لربتا ماء أطٌك حملهم
المال فصرت أسؤل بكفً فٌطعمنً من كنت أعوله اللممة الواحدة، فٌمنها علً وٌعٌرنً، هلن 
أوالدي ولو بمً أحد منهم أعاننً على ببلبً ونفعنً، لد ملنً أهلً وعمنً أرحامً وتنكرت 
معارفً ورؼب عنً صدٌمً ولطعنً أصحابً وجحدت حمولً ونسٌت صناٌعً، أصرخ فبل 

ر فبل ٌعذروننً، ودعوت ؼبلمً فلم ٌجبنً وتضرعت ألمتً فلم ترحمنً ٌصرخوننً وأعتذ
وأنحل جسمً ولو أن ربً نزع الهٌبة التً فً صدري وأطلك لسانً حتى أتكلم بملء فمً، ثم 
كان ٌنبؽً للعبد أن ٌحاج عن نفسه، لرجوت أنٌعافٌنً عند ذلن مما بً ولكنه ألمانً وتعالى 

نً وال أسمعه، ال نظر إلى فرحمنً وال دنا منً وال أدنانً، عنً فهو ٌرانً وال أراه، وٌسمع
 فؤتكلم ببراءتً وأخاصم عن نفسً.

فلما لال ذلن أٌوب وأصحابه أظله ؼمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب، ثم نودي منه: ٌا 
أٌوب إن هللا ٌمول: ها أنا دنوت منن ولم أزل منن لرٌبا، فمم فؤدل بعذرن وتكلم ببراءتن 

فسن واشدد إزارن ولم ممام جبار فإنً ال ٌنبؽً لً أن ٌخاصمنً إال جبار مثلً وخاصم عن ن
وال ٌنبؽً أن ٌخاصمنً إال من ٌجعل الزمار، فً فم األسد والسخال فً فم العنماء واللجام فً فم 
التنٌن، وٌكتال مكٌاال من النور وٌزن مثماال من الرٌح وٌصر صرة من الشمس وٌرد أمس، لمد 

مرا ما ٌبلػ بمثل لوتن ولو كنت إذ منتن ذلن ودعتن إلٌه، تذكرت أى مرام رامت منتن نفسن أ
أردت أن تخاصمنً بفٌن أم أن تحاجنً بخطابن أم أردت ان تكابرنً بضعفن؟ أٌن أنت  بن

منً ٌوم خلمت األرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بؤي ممدار لدرتها أم كنت معً تمد 
واٌاها أم على أى شًء وضعت أكنافها؟ أبطاعتن حمل الماء بؤطرافها، أم تعلم ما بعد ز

األرض، أم بحكمتن كانت األرض للماء ؼطاء؟ أٌن كنت منً ٌوم رفعت السماء سمفا فً الهواء 
ال بعبلبك سٌبت وال ٌحملها دعم من تحتها؟ هل ٌبلػ من حكمتن أن تجري نورها أو تسٌر 

أنت منً ٌوم سخرت البحار ونبعت األنهار؟ أٌن  نجومها أو ٌختلؾ بؤمرن لٌلها ونهارها؟
ألدرتن حبست أمواج البحار على حدودها أم لدرتن فتحت األرحام حٌن بلؽت مدتها؟ أٌن أنت 
منً ٌوم صببت الماء على التراب ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لن من ذراع ٌطٌك حملها أم هل 

اء؟ هل تدري أم تلده أو أب ٌولده؟ تدري كم من مثمال فٌها، أم أٌن الماء الذي أنزلت من السم
أحكمتن أحصت المطر ولسمت األرزاق، أم لدرتن تثٌر السحاب وتؽشٌه الماء؟ هل تدري ما 
أصوات الرعود أم من أى شًء لهب البرق؟ وهل رأٌت عمك البحر، أم هل تدري ما بعد 

خزابن البرد، أم الهواء، أم هل خزنت أرواح األموات، أم هل تدري أٌن خزانة الثلج، أو أٌن 
أٌن جبال البرد، أم هل تدري أٌن خزانة اللٌل بالنهار، وأٌن خزانة النهار باللٌل، وأٌن طرٌك 

ومن جعل العمول  النور، وبؤى لؽة تتكلم األشجار، وأٌن خزانة الرٌح؟ وكٌؾ تحبسه األؼبلق؟
وته ولسم أرزاق فً الرجال؟ ومن شك األسماع؟ ومن ذلت المبلبكة لملكه ولهر الجبارٌن بجبر

الدواب بحكمته؟ من لسم لؤلسد رزلها وعرؾ الطٌر معاشها وعطفها على أفراخها؟ من أعتك 
الوحش من الخدمة وجعل مساكنها البرٌة، ال تستؤنس باألصوات وال تهاب المسلطٌن، أم 
حكمتن عطفت أمهاتها علٌها حتى أخرجت لها الطعام من بطونها وآثرتها بالعٌش على نفوسها، 

أٌن أنت منً ٌوم  أم من حكمتن تبصر العماب الصٌد البصر البعٌد وأصبح فً أماكن المتلى؟
خلمت ٌهموت مكانه فً ممطع التراب والوثبان ٌحمبلن الجبال والمرى والعمران، آذانهما كؤنها 
شجر الصنوبر الطوال، ورإسهما كؤنها كوم الجبال، وعروق أفخاذها كؤنها عمد النحاس، أنت 

لودهما لحما أم أنت مؤلت رإسهما دماؼا؟ هل لن فً خلمهما من شرن أم لن بالموة مؤلت ج
التً ؼلبتها ٌدان؟ هل تبلػ من لوتن أن تضع ٌدن على رإوسهما أو تمعد لهما على طرٌك 
فتحبسهما أو تصدهما من لوتهما؟ أٌن أنت ٌوم خلمت للتنٌن رزله فً البحر ومسكنه فً 
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ومنخراه ٌثوران دخانا، أذناه مثل لوس السحاب، ٌثور منهما لهب  السحاب؟ عٌناه تولدان نارا
الصخور، وكؤن صرٌؾ  كؤنه إعصار العجاج، جوفه ٌحترق ونفسه تلتهب وزبده جمر كؤمثال

أسنانه أصوات الصواعك، وكؤن نظر عٌنٌه لهب البرق، وتمر به الجٌوش وهو متكا ال ٌفزعه 
ٌن، والنحاس، عنده مثل الخٌوط ال ٌفزع من شًء، لٌس فٌه مفصل الحدٌد، عنده مثل الط

النشاب وال ٌحس ولع الصخور على جسده، وٌسٌر فً الهواء كؤنه عصفور، وٌهلن كل شًء 
ٌمر به، هل أنت آخذه بؤحبولتن أو واضع اللجام فً شدله؟ هل تحصً عمره أم هل تعرؾ 

أتطٌك  عمره؟ تموت رزله أم هل تدري ماذا خرب من األرض؟ وماذا ٌخرب فٌما بمً من
 ؼضبه حٌن ٌؽضب أم تؤمره فٌطٌعن؟ تبارن هللا وتعالى.

فمال أٌوب: لصرت عن هذا األمر الذي ٌعرض على لٌت األرض انشمت فذهبت فٌها 
ولم أتكلم بشًء ٌسخط ربً، اجتمع على الببلء إلهً فجعلتنً مثل العدو، ولد كنت تكرمنً 

دٌن وتدبٌر حكمتن وأعظم من هذا، ما وتعرؾ نصحً، ولد علمت أن كل الذي ذكرت صنع ٌ
شبت عملت، ال ٌعجزن شًء وال تخفى علٌن خافٌة وال تؽٌب عنن ؼاببة، من هذا الذي ٌظن 
أن ٌسر عنن سرا وأنت تعلم ما ٌخطر على الملوب؟ ولد علمت منن فً ببلبً هذا ما لم أكن 

تن سمعا فؤما اآلن أعلم، وخفت حٌن بلوت أمرن أكثر مما كنت أخاؾ، إنما كنت أسمع بسطو
فهو نظر العٌن، إنما تكلمت حٌن تكلمت لتعذرنً، وسكت حٌن سكت لترحمنً، كلمة زلت فلن 
أعود، لد وضعت ٌدي على فمً وعضضت على لسانً وألصمت بالتراب خدي ودسست فٌه 
 وجهً لصؽاري، وسكت كما أسكتتنً خطٌبتً، فاؼفر لً ما للت فلن أعود لشًء تكرهه منً.

 سبحانه: ٌا أٌوب فمد نفذ فٌن علمً وسبمت رحمتً ؼضبً إذ خطبت فمد فمال هللا
ؼفرت لن، ورددت علٌن أهلن ومالن ومثلهم معهم لٌكون لمن خلفن آٌة، وٌكون عبرة ألهل 
الببلء وؼزاء للصابرٌن ؾ اركض برجلن هذا مؽتسل بارد وشراب، فٌه شفاإن، ولرب عن 

 ونً فٌن.صحابتن لربانا واستؽفر لهم فإنهم لد عص
فركض برجله فانفجرت له عٌن فدخل فٌها، فاؼتسل فؤذهب هللا عنه كلما كان به من 
الببلء، ثم خرج فجلس وألبلت امرأته فمامت تلتمسه فً مضجعه فلم تجده فمامت كالواله مترددة 
ٌنه متحٌرة ثم لالت: ٌا عبد هللا هل لن علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ فمال لها: وهل تعرف

 إذا رأٌته؟ لالت: نعم ومالً ال أعرفه؟ فتبسم ولال: أنا هو فعرفته بمضحكه فاعتنمته.
لال ابن عباس: فو الذي نفس عبد هللا بٌده ما فارلته من عناله حتى مر بهما كل مال 

 .(ٔ)"لهما وولد، فذلن لوله وأٌوب إذ نادى ربه أنً مسنً الضر
 الفوابد:
 بعض ما استرلَه لبل أن ٌحرله الشهاب.لد ٌُْلمً الشٌطان إلى ولٌه  -ٔ
أن هللا سبحانه ٌمكن هإالء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس وابتبلءا لهم، وهً  -ٕ

ما ٌلمونه على الكهان، ولد أعلم هللا تعالى عباده بذلن كً ال ٌحصل عندهم االشتباه 
بذلن، وهلل الحكمة البالؽة ، كما فً لوله تعالى }ولمد جعلنا فً السماء بروجا وزٌناها 

ناها من كل شٌطان رجٌم، إال من استرق السمع فؤتبعه شهاب مبٌن{ للناظرٌن، وحفظ
فٌصدق »، وبٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن فً كثٌر من األحادٌث، ومثاله حدٌث الباب [1ٔالحجر:]

 .(ٕ)«بتلن الكلمة التً سمعت من السماء
}إال من استرق رجوم ترجم بها الشٌاطٌن عن استراق السمع، كما لال تعالى: أن النجوم  -ٖ

: هو هذا الذي ٌرمى به فً اللٌلة «الشهاب»[ و1ٔالسمع فؤتبعه شهاب مبٌن{ ]الحجر:
الظلماء، فإذا أبصرته منمضا فمد رمً به شٌطان أو مسترق للسمع، ولال تعالى عن 

                                                             

 .ٔٓ٘ - 1ٖٗ/ 1ٔ: الطبري تفسٌروانظر: . 5ٕٗ-11ٕ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 فؤتبعه السمع استرق من إال ٗ/ باب، التفسٌر كتاب( ، 2ٓٔٗ ح، 1ٖٓ/1: )الفتح مع البخاري صحٌح(ٕ)

 سورة ومن باب، التفسٌر كتاب( ، ٖٕٕٖ ح، ٕٖٙ/٘: )"الترمذي سنن" فً -أٌضا- والحدٌث. ٗ/ مبٌن شهاب
: "حبان ابن صحٌح" و. الجهمٌة أنكرت فٌما باب، الممدمة( ، 5ٗٔ ح، 2ٓ-5ٙ/ٔ: )"ماجه ابن سنن" و. سبؤ
 .(ٖٙ ح، ٕٕٔ/ٔ: ) "اإلحسان"
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[ ، ولال تعالى: }وجعلناها 5الجن: }فمن ٌستمع اآلن ٌجد له شهابا رصدا{ ]الجن:
[ أي: ٌرجمون بها، فهذه هً الحكمة فً وجود هذه النجوم، ٘لملن:رجوما للشٌاطٌن{ ]ا

فؤما الذٌن ٌدعون فٌها أنها تدل على وجود خٌر أو زواله، أو تدل على حدث أو أمر 
 مستمبل أو نحو ذلن، فإن هذا من التكلؾ.

والنجوم ٌعرؾ بها موالٌت الشتاء والصٌؾ، والؽراس والزروع ونحو ذلن; 
ى لدر لها موالٌت، فهنان نجوم تطلع فً الشتاء، فإذا رآها الناس وذلن ألن هللا تعال

عرفوا أن هذا ولت زراعة البر ونحوه، ونجوم تطلع فً الصٌؾ، فإذا رأوها عرفوا أن 
هذا ولت ٌبذر فٌه كذا وكذا، وٌؽرس فٌه كذا وكذا، أو ٌعرفون بها دخول الشتاء أو 

أو دخول الحر أو إلباله أو نحو ذلن، فتعلم انسبلخه، أو دخول البرد وإلباله أو انتهاءه، 
هذا ال بؤس به; ألنها موالٌت، كما أن اللٌل والنهار موالٌت، وكما أن األشهر واألهلة 
موالٌت، فكذلن طلوع النجوم والبروج التً جعلها هللا فً السماء، لال تعالى: }والسماء 

[ ، ولال: ٙٔبروجا{ ]الحجر:[ ، ولال: }ولمد جعلنا فً السماء ٔذات البروج{ ]البروج:
[ ، فهذه البروج التً هً منازل ٔٙ}تبارن الذي جعل فً السماء بروجا{ ]الفرلان:

الشمس، وهذه األنواء أو النجوم التً هً منازل الممر كما فً لول هللا تعالى: }والممر 
فتعلم  [ أي: ٌنزل فً كل لٌلة منزلة; ال شن أنها خلك هللا تعالى،5ٖلدرناه منازل{ ]ٌس:

منازل الممر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منهما ال ٌدخل فً التنجٌم المحرم، 
إنما التنجٌم المحرم هو أن ٌستدل بطلوع النجم الفبلنً على أنه سوؾ ٌحدث كذا وكذا 
من اآلفات، أو ما أشبه ذلن، فهذا من التدخل فً علم الؽٌب، وهللا تعالى ٌمول لنبٌه 

-ٕٙ: }عالم الؽٌب فبل ٌظهر على ؼٌبه أحدا * إال من ارتضى من رسول{ ]الجن:ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)[ فبل ٌدخل فً ذلن الكهنة ونحوهم2ٕ
إذا رام  من اإلشارات اللطٌفة التً ذكرها المشٌري فً هذه اآلٌة: لال المشٌري:" -ٗ

المعارؾ  الشٌاطٌن أن ٌسترلوا السمع كانت النجوم لها رجوما كذلن للملوب نجوم وهى
وهى فى الولت ذاته رجوم على الشٌاطٌن فلو دنا إبلٌس وجنوده من للب ولّى من 

 .(ٕ)"األولٌاء أحرلته بل محمته نجوم عمله وألمار علمه وشموس توحٌده
 

 المرآن
ٍء  ًْ ًَ َوأَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َش ٌْنَا فٌَِها َرَواِس ({ ]الحجر : 1َٔمْوُزوٍن )}َواْْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلمَ

ٔ1] 
 التفسٌر:

ر  واألرض مددناها متسعة، وألمٌنا فٌها جباال تثبتها، وأنبتنا فٌها من كل أنواع النبات ما هو ممدَّ
 معلوم مما ٌحتاج إلٌه العباد.

 .(ٖ)"واألرض مددناها متسعة ، أي:"[5َٔواأْلَْرَض َمَدْدنَاَها{ ]الحجر : }لوله تعالى: 
 .(ٗ)"واألرض دحوناها فبسطناها الطبري:"لال  
 .(٘)"ثم ذكر ، تعالى ، خلمه األرض ، ومده إٌاها وتوسٌعها وبسطها لال ابن كثٌر:" 
 {،َواألْرَض بَْعَد ذَِلَن َدَحاَها}ولال فً آٌة أخرى {،َواألْرَض َمَدْدنَاَها:"}عن لتادة، لوله  

 .(ٙ)"وذُكر لنا أن أّم المرى مكة، منها ُدحٌت األرض
{ ]الحجر : لوله تعالى:  ًَ ٌْنَا فٌَِها َرَواِس  .(ٔ)"وألمٌنا فٌها جباال تثبتها ، أي:"[5ٔ}َوأَْلَم

                                                             

 ( ]دروس صوتٌة[.5٘انظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن:) (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2/25ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2/25ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
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 .(ٕ)"رواسٌها: جبالها لال لتادة:" 
 .(ٖ)"الجبال :«الرواسً» لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"ٌمول: وجعلنا فٌها جباال ثوابت، رست فً األرض لال الطبري:" 
ما جعل فٌها من الجبال الرواسً ، واألودٌة واألراضً  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(٘)"والرمال
 .(ٙ)"أي: جبال ثابتة لببل تحرن بؤهلها لال الشوكانً:" 
ٍء َمْوُزوٍن{ ]الحجر : لوله تعالى:  ًْ وأنبتنا فٌها من كل  ، أي:"[5ٔ}َوأَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َش

 .(2)"أنواع النبات ما هو ممدَّر معلوم مما ٌحتاج إلٌه العباد
ٌمول: وأنبتنا فً األرض من كّل شًء: ٌمول: من كّل شًء ممّدر، وبحّد  لال الطبري:" 
 .(1)"معلوم
 .(5)" ما أنبت فٌها من الزروع والثمار المتناسبة لال ابن كثٌر:أي: " 
وزن بمٌزان الحكمة، ولدر بممدار تمتضٌه، ال ٌصلح فٌه  {:موزون} لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)"زٌادة وال نمصان، أو له وزن ولدر فً أبواب النعمة والمنفعة
ٍء َمْوُزوٍن{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً   ًْ  ، وجوه من التفسٌر:[5ٔ}َوأَْنبَتَْنا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َش

، (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)عباسأحدها : ٌعنً ممدر معلوم، لاله ابن 
 : (٘ٔ)ألن الوزن ٌعرؾ به ممدار الشًء . لاله الشاعر ،«موزون»وإنما لٌل: 

ة ... ِعنِدي ِلُكّلِ ُمخاِصٍم ِمٌَزانُهُ   لْد كُْنُت لَْبَل ِلمابِكُْم ذَا ِمرَّ
 .(ٙٔ)"}موزون{ ممدر. كؤنه وزن لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٓ)، وأبو عبٌدة(5ٔ)، وعكرمة(1ٔ)، وأبو صالح(2ٔ)لاله أبو مالن بمْدر.معناه:  الثانً :

 .(ٕٔ)"ممدور بمْدر ولال مجاهد:"

 .(ٕٕ)"من كّل شًء ممدور ولال أبو مخزوم والحسن:" 
 .(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)الثالث: ٌعنً به: األشٌاء التً توزن، لاله الحسن

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2/25ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٗ/٘معانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٖفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2/25ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2/25ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2/1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2/1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2/1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
" المرطبً تفسٌر" ،ٗ٘ٔ/ ٖ" الماوردي تفسٌر"، و12ٕ/ٖ"معانً المرآن" للفراء: فً نسبة ببل وردانظر:  (٘ٔ)
 .1ٓٔ/ ٖ" الشوكانً تفسٌر" ،1ٕ5ٗ/ 1( وزن" )اللسان" ،ٖٔ/ ٘ٔ
 .ٖٕٙؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .2/25ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2/1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .1ٓ-2/25ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٕٓ)
 .2/1ٓٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2/1ٓٔأخرجه الطبري: (ٕٕ)
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ٌمول: من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحدٌد فذلن  ولال الفراء:" 
  .(ٖ)"الموزون
 .(ٗ). لاله عكرمةما أنبتت الجبال مثل الكحل وشبههالرابع : 

 .(٘)معناه ممسوم ، لاله لتادة
 .(ٙ)الخامس : معناه: معدود ، لاله مجاهد

 .(2)ال ثمن له. أفاده الماورديوالخامس : أنه ما ٌوزن فٌه األثمان ألنه أجل لدراً وأعم نفعاً مما 
 .(1)"إلجماع الحجة من أهل التؤوٌل علٌه، المول األّول لال الطبري: والصواب هو" 
لٌل: ٌإخذ من اآلٌة فٌمن حلؾ أن اَل ٌستمر فً أرض أنه ٌستمر على  لال ابن عرفة:" 

الجبال وال ٌحنث; لداللة اآلٌة على أنها لٌست من األرض; اعتبارا بمجرد اللفظ دون اعتبار 
 .(5)"العرؾ العادي

 المرآن
 [ٕٓ:  ({ ]الحجرٕٓ}َوَجعَْلنَا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌَِش َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزلٌَِن )

 التفسٌر:
وجعلنا لكم فٌها ما به تعٌشون من الَحْرث، ومن الماشٌة، ومن أنواع المكاسب وؼٌرها، وخلمنا 
لكم من الذرٌة والخدم والدواّبِ ما تنتفعون به، ولٌس رزلهم علٌكم، وإنما هو على هللا رب 

 العالمٌن تفضبل منه وتكرًما.
 وجعلنا لكم فٌها ما تعٌشون ، أي:"[َٕٓمعَاٌَِش{ ]الحجر : }َوَجعَْلنَا لَكُْم فٌَِها لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"به من المطاعم والمشارب
األسباب  ٌذكر ، تعالى ، أنه صرفهم فً األرض فً صنوؾ من لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)" والمعاٌش ، وهً جمع معٌشة

 ثبلثة ألوال:، [ٕٓ}َوَجعَْلَنا لَكُْم فٌَِها َمَعاٌَِش{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕٔ)أحدها : أنها المبلبس ، لاله الحسن

 ، ومنه لول جرٌر :(ٖٔ)الثانً : أنها المطاعم والمشارب التً ٌعٌشون فٌها
 تكلفنً معٌشة آل زٌٍد  ...  وَمن لً بالمرلك والصنابِ 
 .(٘ٔ)، لال الماوردي:"وهو الظاهر"(ٗٔ)الثالث : أنها التصرؾ فً أسباب الرزق مدة أٌام الحٌاة

وهو  :لال أبو بكر، ممدودة مهموزة ،«معآبش» ، أنه لرأ:وروى خارجة عن نافع 
 .(ٙٔ)ؼلط

                                                                                                                                                                               

 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2/1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٓٙ/2(:صٕٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٖن:انظر: النكت والعٌو (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 . 2/1ٕٔتفسٌر الطبري:(1)
 .٘٘/ٗتفسٌر ابن عرفة: (5)
 .ٓٓٔ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .2ٗ٘/ٕ، والكشاؾ:21ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٙٔ)
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وجعلنا لكم من العٌال  ، أي:"[ٕٓ}َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزلٌَِن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"والممالٌن واألنعام من لستم له برازلٌن، ألننا نخلك طعامهم وشرابهم ال أنتم

 ، ثبلثة ألوال:[ٕٓ}َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزلٌَِن{ ]الحجر : تعالى:لوله وفً  
 .(ٕ)أحدها : أنها الدواب واألنعام ، لاله مجاهد

 .(ٖ)"مثل الوحش والطٌر والسباع. وأشباه ذلن: مما ال ٌرزله ابن آدم لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)الثانً : أنها الوحوش ، لاله منصور

على هذا التؤوٌل بمعنى ما،  {،َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزلٌِنَ }فً: « َمنْ »تؤوٌل  لال الطبري:" 
 .(٘)"وذلن للٌل فً كبلم العرب

[. حكاه  ٖٔالثالث : العبٌد واألوالد الذٌن لال هللا فٌهم :}نحن نرزلهم وإٌاكم{ ] اإلسراء : 
 .(2)، ولال الفراء" العبٌد واإلماء"(ٙ)االماوردي عن ابن بحر

أراد بهم العٌال والممالٌن والخدم الذٌن ٌحسبون أنهم ٌرزلونهم  لال الزمخشري:" 
وٌخطبون، فإن هللا هو الرزاق، ٌرزلهم وإٌاهم، وٌدخل فٌه األنعام والدواب وكل ما بتلن 

 .(1)"المثابة، مما هللا رازله، ولد سبك إلى ظنهم أنهم هم الرازلون
المصد أنه ، تعالى ، ٌمتن علٌهم بما ٌسر لهم من أسباب المكاسب  لال ابن كثٌر:" 

ووجوه األسباب وصنوؾ المعاٌش ، وبما سخر لهم من الدواب التً ٌركبونها واألنعام التً 
ٌؤكلونها ، والعبٌد واإلماء التً ٌستخدمونها ، ورْزلهم على خالمهم ال علٌهم فلهم هم المنفعة ، 

 .(5)" والرزق على هللا تعالى
َوَمْن لَْستُْم لَهُ }وأولى ذلن بالصواب، وأحسن أن ٌمال: عنً بموله  لال الطبري:" 
من العبٌد واإلماء والدواّب واألنعام. فمعنى ذلن: وجعلنا لكم فٌها معاٌش. والعبٌَد  }بَِراِزلٌِنَ 

واإلماء والدوابَّ واألنعام، وإذا كان ذلن كذلن، حسن أن توضع حٌنبذ مكان العبٌد واإلماء 

والدواّب "من"، وذلن أن العرب تفعل ذلن إذا أرادت الخبر عن البهابم معها بنو آدم. وهذا 
ل على ما للناه وصرفنا إلٌه معنى الكبلم إذا كانت "من" فً موضع نصب عطفا به على التؤوٌ

معاٌش بمعنى: جعلنا لكم فٌها معاٌش، وجعلنا لكم فٌها من لستم له برازلٌن. ولٌل: إّن "من" فً 
بمعنى: وجعلنا لكم فٌها  {،َوَجعَْلنَا لَكُمْ }موضع خفض عطفا به على الكاؾ والمٌم فً لوله 

وأحسب أن منصورا فً لوله: هو الوحش لصد هذا المعنى  {،َوَمْن لَْستُْم لَهُ ِبَراِزلٌِنَ }ٌش معا
فبعٌد للٌل، ألنها ال تكاد تظاهر على معنى  وإٌاه أراد، وذلن وإن كان له وجه فً كبلم العرب،

 :(ٓٔ)فً حال الخفض، وربما جاء فً شعر بعضهم فً حال الضرورة، كما لال بعضهم
                                                             

 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕ-2/1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٙؼرٌب المرآن: (ٖ)
 . 2/1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .2/1ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٙ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٗ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 فٌها لكم وجعلنا"  ولوله: لال( . الجامعة مصورة من 2ٙٔ ص) المرآن معانً فً الفراء شواهد من البٌت(ٓٔ)

 والعبٌد معاٌش فٌها لكم جعلنا: ٌمول نصب، موضع فً فمن"  برازلٌن له لستم ومن"  األرض أراد":  معاٌش
 ما على ذلن ٌكن فإن الناس، سوى ما وال البهابم، بها ٌفرد ال: ومن والبهابم، الوحوش أنهم جاء ولد واإلماء،
 إن ٌمال ولد ذلن، مجاز ذلن، أشبه وما والؽنم واإلبل العبٌد ملكناكم أنا على الممالٌن، فٌهم أدخل أن فنرى روى
 ولد عنه، كنً لد لمخفوض العرب ترد ما ألل وما. ولمن معاٌش فٌها لكم جعلنا ٌراد خفض، موضع فً"  من" 
 نفانؾ ؼوط والكعب بٌنها وما...  سٌوفنا الواري مثل فً نعلك: الشاعر لال
 .عنهم فً الهاء على"  نعٌم أبً"  فرد البٌت،...  سؤلت هبل: اآلخر ولال. بٌنها على الكعب فرد
 هللا واتموا"  تعالى لوله هو ضمٌر على مخفوض اسم عطؾ وهو الفراء، إلٌه أشار الذي الموضع وهذا: للت
 .النساء سورة من"  واألرحام به تساءلون الذي



ٔ1 
 

 َت بِذي الَجماِجِم عنُهُم ... وأبً نَِعٌٍم ذي اللَِّواِء الُمْخَرِق َهبل سؤلْ 
 .(ٔ)"فرّد أبا نعٌم على الهاء والمٌم فً عنهم، ولد بٌَّنت لبح ذلن فً كبلمهم

 [ٕٓ-5ٔفوابد اآلٌتٌن:]
إن هللا سبحانه وتعالى ٌذّكر عباده بنعمة األرض التً جعلها لهم كالفراش ممهدة  -ٔ

وهو الذي ذللها لنا لبلستفادة من خٌراتها ولوال تذلٌل هللا لها ما  وموطؤة ومستمرة،
استطعنا أن نشك فٌها الطرق وال البناء علٌها وال الحرث وال سابر أنواع المنافع والتً 
منها أن األموات ٌكفتون فً بطنها، فهً تُِكنُّ األحٌاء على ظهرها فً المساكن 

 الناس أحٌاء وجٌفهم أمواتًا. واألموات فً المبور، فكؤنها كفتت أذى
ونعمة أخرى فً األرض وهً أنها مستودع الرزق، حٌث إن فٌها معاٌش بنً آدم  -ٕ

وأسباب رزلهم، فاهلل وحده هو الذي جعل فً األرض المعاٌش واألسباب المختلفة 
لٌكسب العباد بها ألواتهم وٌتجرون، وأكثرهم مع هذا للٌل الشكر، ٌمول الطبري: "ولمد 

 أٌها الناس فً األرض وجعلناها لكم لراًرا تستمرون فٌها ومهاًدا تمتهدونها وطناكم
وفراًشا تفترشونها }َوَجعَْلَنا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌِش{ تعٌشون بها أٌام حٌاتكم من مطاعم 
ومشارب نعمة منً علٌكم وإحسانًا منً إلٌكم }لَِلٌبلً َما تَْشكُُرون{ وأنتم للٌل شكركم 

 .(ٕ)التً أنعمتها علٌكم لعبادتكم ؼٌري واتخاذكم إلًها سواي" على هذه النعم
على الناس فً هاتٌن  -تبارن وتعالى  -امتنَّ هللا : تمكٌن هللا تعالى لنا فً األرض -ٖ

اآلٌتٌن بؤن مكَّن لهم فً األرض، فعلٌها نبنً مساكننا، ونتَّخذ من سهولها جنات 
اكها وطٌورها، ونتَّخذ من ذلن كله معاٌش، وبساتٌن، ونستفٌد من نباتها وحٌواناتها وأسم

نَّاكُْم فًِ ولال فً آٌة أخرى: أي: ما ٌمكننا من المعٌشة. . . فً الحٌاة الدنٌا،  }َولَمَْد َمكَّ
 [.ٓٔاأْلَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌَِش لَِلٌبًل َما تَْشكُُروَن{ ]األعراؾ: 

جعل األرض صالحةً لحٌاتنا، وأوجد فٌها وتمكٌن هللا تعالى لنا فً األرض بؤن 
ما ٌمٌم حٌاتنا، وألدرنا على السَّعً فٌها، واالستفادة من خٌراتها، ولوله تعالى: }لَِلٌبًل َما 

 تَْشكُُروَن{ أي: للٌبلً ما تشكرونه على ما أنعم به علٌكم.
لجبال حتى هذه نعمة عظٌمة من هللا تعالى على عباده، حٌث ثبّت األرض باأما الجبال، ف -ٗ

 ال تمٌد بؤهلها وتضطرب فبل ٌستطٌعون التصرؾ لمعاشهم لعدم استمرارها.
ا وبحًرا إذا ضلوا الطرٌك،  والجبال كذلن عبلمات ٌستدل بها المسافرون برًّ
ًٌّا، فٌشرب منه  ومن منافع الجبال كذلن أن الثلج إذا سمط علٌها وتراكم ٌذوب تدرٌج

دفعة واحدة لما استفٌد منه، وألهلن السٌل كل ما الناس وٌسمون المزروعات، ولو ذاب 
ومن منافع الجبال كذلن ما فٌها من مؽامرات وكهوؾ لٌتحصن فٌها الناس، ، مر علٌه

 [1ٔ]النحل:وهً أكنان للناس والحٌوان، كما لال تعالى: }َوَجعََل لَكُْم ِمَن اْلِجبَاِل أَْكنَاناً{
 ه المتجلٌة فٌما ٌلً:بٌان مظاهر لدرة هللا وعلمه وحكمته ورحمت -٘
 خلك األرض ومدها وإلماء الجبال فٌها. إرسال الرٌاح لوالح للسحب. - أ
 إنبات النباتات بموازٌن دلٌمة. إحٌاء المخلولات ثم إماتتها. - ب
 إنزال المطر بممادٌر معٌنة. علمه تعالى بمن مات ومن سٌموت. - ت
 المرآن

ٍء إاِل  ِعْنَدنَا َخَزائِنُهُ  ًْ لُهُ إاِل  بِمََدٍر َمْعلُوٍم )}َوإِْن ِمْن َش  [ٕٔ({ ]الحجر : َٕٔوَما نُنَّزِ
 التفسٌر:

                                                             

 .1ٖ-2/1ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 51ٖ/ٗو ٕٕٓ/ٕو 2٘/ٔ كثٌر ابن وتفسٌر 5ٓ/ٗٔ كذلن وانظر ٕ٘ٔ/1 الطبري تفسٌرانظر:  (ٕ)

 .ٓٙٗوص
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وما من شًء من منافع العباد إال عندنا خزابنه من جمٌع الصنوؾ، وما ننزله إال بممدار محدد 
كما نشاء وكما نرٌد، فالخزابن بٌد هللا ٌعطً من ٌشاء وٌمنع من ٌشاء، بحسب رحمته الواسعة، 

 ؽة.وحكمته البال
ٍء إِالَّ ِعْنَدنَا َخَزابِنُهُ{ ]الحجر : لوله تعالى:  ًْ ما من شًء من  ، أي:"[ٕٔ}َوإِْن ِمْن َش

 .(ٔ)"أزراق الخلك والعباد ومنافعهم إال عندنا خزابنه ومستودعاته
 .(ٕ)"ٌمول تعالى ذكره: وما من شًء من األمطار إال عندنا خزابنه لال الطبري:" 
تمثٌل. والمعنى: وما من شًء ٌنتفع به العباد إال « الخزابن»ذكر  لال الزمخشري:" 

وما نعطٌه إال بممدار معلوم نعلم أنه مصلحة له، ، ونحن لادرون على إٌجاده وتكوٌنه واإلنعام به
 .(ٖ)"فضرب الخزابن مثبل اللتداره على كل ممدور

لُهُ إِالَّ بِمََدٍر َمْعلُوٍم{ ]لوله تعالى:  ولكن ال ننزله إال على  ، أي:"[ٕٔالحجر : }َوَما نَُنّزِ
 .(ٗ)"حسب حاجة الخلك إلٌه، وعلى حسب المصالح، كما نشاء ونرٌد

 .(٘)"وما ننزله إال بمدر لكل أرض معلوم عندنا حّده ومبلؽه لال الطبري:أي: " 
ما من عام بؤكثر مطرا من عام وال ألل، ولكنه ٌمطر لوم، وٌُحرم  :"عتٌبةلال الحكم بن  

آخرون، وربما كان فً البحر، لال: وبلؽنا أنه ٌنزل مع المطر من المبلبكة أكثر من عدد ولد 
 .(ٙ)"إبلٌس وولد آدم ٌحصون كّل لطرة حٌث تمع وما تُنبت

ما من عام بؤمطر من عام، ولكن هللا ٌمسمه حٌث شاء، عاما  "ابن مسعود: عبدهللا لال  
ٍء إِال ِعْنَدنَا َخَزابِنُهُ َوَما نُنزلُهُ إِال بِمََدٍر َمْعلُومٍ :}هاهنا وعاما هاهنا، ثم لرأ  ًْ  .(2){"َوإِْن ِمْن َش

فً العرش مثال كل شًء خلمه هللا فً »جعفر بن دمحم عن أبٌه عن جده أنه لال: عن  
 .(1)«{وإن من شًء إال عندنا خزابنه}البحر. وهو تؤوٌل لوله تعالى: البر و
كنا نجالس ٌحٌى بن سعٌد، فٌسرد "اللٌث بن سعد أن عبٌد هللا بن عمر لال: عن روي  

كبلما مثل اللإلإ، فإذا طلع ربٌعة لطع ٌحٌى الحدٌث، إعظاما لربٌعة، وبٌنا نحن ٌوما ٌحدثنا، 
إال عندنا خزابنه وما ننزله إال بمدر معلوم{، فمال له جمٌل بن نباتة تبل هذه اآلٌة: }وإن من شًء 

العرالً، وهو جالس معنا: ٌا أبا دمحم، أرأٌت السحر من تلن الخزابن؟، فمال ٌحٌى: سبحان هللا، 
: إن أبا دمحم لٌس بصاحب خصومة، ٔمسابل المسلمٌن، فمال عبد هللا بن أبً حبٌبة ما هذا من

أما أنا فؤلول: السحر ال ٌضر إال بإذن هللا، أفتمول أنت ذان؟، فسكت، فكؤنما ولكن علً، فؤلبل، 
 .(5)" سمط عنا جبل
فإن كون الشر فً خزابنه مثل كونه تحت لدرته، وال معنى له سوى  لال ابن الوزٌر:" 

ذلن، وكونه تحت لدرته اسم مدحٍ ِوفالاً، ألنه من كمال الملن الذي ٌلزمه الخوؾ والرجاء، وال 
ٌراً لطعاً، وكذلن اسم الضاّرِ ولم ٌلزم من كونه تحت لدرته ومشٌبته. ى شّرِ  ٌلزم منه أن ٌَُسمَّ

ٌد الرسل المترجم عن محامده عزَّ وجلَّ بموله فً األحادٌث الصحاح وأٌن هذا من لول س
ٌشتك له اسماً مما كان تحت لدرته  ولو لَِزَم أن ،(ٓٔ)«الخٌر بٌدٌن، والشر لٌس إلٌن»المتمدمة: 

 .(ٔٔ)"وتمدٌره، لزم منالشة أسمابه الحسنى تعالى عن ذلن

                                                             

 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2/1ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2/1ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٙ/٘، وانظر: الكشؾ والبٌان:2/1ٗٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2/1ٗٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٙ/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ(:ص5ٖٓأخرجه الفرٌابً فً المدر) (5)
 وانظر ،(22ٗٔ) و( 22ٖٔ) و( 22ٕٔ) و( 22ٔٔ" ) حبان ابن صحٌح"  فً وهو ،(22ٔ) مسلم(ٓٔ)

 .فٌه تخرٌجه
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/2العواصم والمواصم: (ٔٔ)



ٕٓ 
 

 الفوابد:
بنفسه، لٌس محتاجا إلى ؼٌره فً شًء من الؽنى عما سواه هو المابم أن هللا تعالى هو  -ٔ

 .األمور
إنزال هللا لؤلرزاق وؼٌرها جعل له سببا هو السعً فً األرض، وطلب الرزق وهذه أن  -ٕ

ِ تَْبِدٌبلً )، سنة هللا ِ الَّتًِ لَْد َخَلْت ِمن لَْبُل َولَن تَِجَد ِلسُنَِّة َّللاَّ  ({ٖٕ}سُنَّةَ َّللاَّ
للزارع والصانع والتاجر وكل عامل أن ٌموم أحد ولد جرت سنة هللا بالنسبة 

 هإالء بعمل معٌن فٌترتب علٌه آثار معٌنة.
فالزارع مثبل ٌشك األرض وٌبذر الحب وٌروي بالماء، فإذا فعل ذلن وكانت 
األرض طٌبة والبذرة صالحة واآلفة ممنوعة فإن هللا تعالى ٌخلك من البذرة النبات ثم 

 الثمرة وهكذا ...
فبلح نظر إلى أن رزله ممدر، وأن ما كتب له منه ال بد واصل إلٌه، ولو أن ال

 ثم جلس فً بٌته ال ٌحرث وال ٌزرع ما حصد إال البإس والشماء.
ولو فعل مثله الصانع والتاجر والمكتشفون والمخترعون والباحثون فً أسرار 

 ٌد.الكون لولفت المصانع، وأؼلمت المتاجر، وعم الجهل وهلن الناس من أمد بع
 والعجب كبٌر ممن ٌإمن بآٌات المدر وٌكفر بآٌات السنن. 

ْعلُوٍم  فاهلل الذي لال: لُهُ إِالَّ بِمََدٍر مَّ ٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزاِبنُهُ َوَما نَُنّزِ ًْ ن َش }َوإِن ّمِ
 [.ٕٔ]الحجر:{

ٌِْه  ْزلِِه َوإِلَ  .(ٔ)[٘ٔ]الملن:النُّشُوُر{هو الذي لال: }فَاْمشُوا فًِ َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ّرِ
 .(ٔ)[٘ٔ]الملن:النُّشُوُر{

أن الممصود بالمدر: هو النظام المحكم الذى وضعه هللا لهذا الوجود، والموانٌن العامة،  -ٖ

 والسنن التى ربط هللا بها األسباب بمسبباتها.
إن هللا تبارن وتعالى لدر األشٌاء فى المدم، وعلم سبحانه "وعرفه النووى فمال: 
ه عزوجل وعلى صفات مخصوصة; فهى تمع حسب ما أنها ستمع فى أولات معلومة عند

 .(ٕ)"لدرها 
تماطر أهل العلم على تمرٌر المدر والنص على وجوب اإلٌمان به، وما من ولد 

عالم من علماء أهل السنة الذٌن هم أعبلم الهدى وأنوار الدجا إال ولد نص على وجوب 
 اإلٌمان به، وبدع وسفه من أنكره ورده.

هللا تعالى فً شرحه ألحادٌث المدر من صحٌح مسلم: " ٌمول النووي رحمه 
وفً هذه األحادٌث كلها دالالت ظاهرة لمذهب أهل السنة فً إثبات المدر، وأن جمٌع 

 . (ٖ)الوالعات بمضاء هللا ولدره خٌرها وشرها نفعها وضرها "
ولال فً موضع آخر: " تظاهرت األدلة المطعٌات من الكتاب والسنة وإجماع 

 (ٗ)وأهل الحل والعمد من السلؾ والخلؾ على إثبات لدر هللا سبحانه وتعالى " الصحابة
. 

وٌمول ابن حجر رحمه هللا تعالى: " مذهب السلؾ لاطبة أن األمور كلها بتمدٌر 
هللا تعالى، كما لال تعالى: )وإن من شًء إال عندنا خزابنه وما ننزله إال بمدر معلوم( 

 .(٘)"[ٕٔ]الحجر: 
 المرآن

                                                             

 .1ٓٔ-2ٓٔانظر: تبسٌط العمابد اإلسبلمٌة: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ ٔ مسلم صحٌح شرح: انظر(ٕ)
 .5ٙٔ/ٙٔ: مسلم على النووي شرح(ٖ)
 .٘٘ٔ/ٕ مسلم على النووي شرح(ٗ)
 .21ٗ/ٔٔ: الباري فتح(٘)
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ٌْنَاكُُموهُ َوَما أَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنٌِنَ  ٌَاَح لََوالَِح فَأَْنَزْلنَا ِمَن الس َماِء َماًء فَأَْسَم ({ ٕٕ) }َوأَْرَسْلنَا الّرِ
 [ٕٕ]الحجر : 
 التفسٌر:

وأرسلنا الرٌاح وسخرناها تُلَمِّح السحاب، فٌدر بالماء وٌمطر، وتلمح الشجر فٌتفتح عن أوراله 
ل المطر والخٌر والنفع، فؤنزلنا من السحاب ماء أعددناه لشرابكم وأرضكم وأكمامه، وتحم

خاره، ولكن نحفظه لكم رحمة بكم، وإحساًنا إلٌكم.  ومواشٌكم، وما أنتم بمادرٌن على خزنه واّدِ
ٌَاَح لََوالَِح{ ]الحجر : لوله تعالى:  وأرسلنا الرٌاح وسخرناها  ، أي:"[ٕٕ}َوأَْرَسْلَنا الّرِ
السحاب، فٌدر بالماء وٌمطر، وتلمح الشجر فٌتفتح عن أوراله وأكمامه، وتحمل المطر  تُلَمِّح

 .(ٔ)"والخٌر والنفع
أي : تلمح السحاب فتدر ماء ، وتلمح الشجر فتتفتح عن أورالها  لال ابن كثٌر:" 
 وأكمامها.

فإنه أفردها ، هذه "الرٌاح" ذكرها بصٌؽة الجمع ، لٌكون منها اإلنتاج ، بخبلؾ الرٌح العمٌم 
 .(ٕ)"ووصفها بالعمٌم ، وهو عدم اإلنتاج ; ألنه ال ٌكون إال من شٌبٌن فصاعدا

ٌَاَح َلَوالَِح{ ]الحجر : فً لوله تعالى: باللمح«: الرٌاح»فً وجه وصؾ وفً   }َوأَْرَسْلنَا الّرِ
 ، وجهان:[ٕٕ

، (٘)ولتادة (ٗ)، والحسن(ٖ)أحدها : لوالح السحاب حتى ٌمطر، لاله عبدهللا بن مسعود
 .(1)وإبراهٌم النخعً، (2)، وعبٌد بن عمٌر(ٙ)والضحان
 .(5)"الرٌاح ٌبعثها هللا على السحاب فتلمحه فٌمتلا ماء لال الضحان:" 
ٌَاَح َلَوالِحَ :"}عن لتادة، لوله   ٌمول: لوالح السحاب، وإن من الرٌح عذابا، {، َوأَْرَسْلنَا الّرِ

 .(ٓٔ)"وإن منها رحمة

ٌبعث هللا المبشرة، فتعم األرض بماء، ثم ٌبعث المثٌرة فتثٌر "عبٌد ابن عمٌر: لال  
}ٌَْجعَلُهُ ِكَسفًا{ ـالسحاب ف

}ٌَْجعَلُهُ ُرَكاًما{ ـ، ثم ٌبعث المإلفة فتإلؾ بٌنه ف(ٔٔ)
ثم ٌبعث اللوالح ، (ٕٔ)

 .(ٖٔ)"فتلمحه فتمطر
  .(ٗٔ)لال الماوردي:" وكل الرٌاح لوالح . ؼٌر أن الجنوب ألمح"

 سال إال جنوب هبت وال عام، من بؤمطر عام ما: "مرفوعا هللا عبد عن البٌهمً أخرج
 . (٘ٔ)"وادي

ًَ الّرٌُح  عن أبً هرٌرة، لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "الّرٌُح الَجنُوُب ِمَن الَجنِِّة، َوِه
ًَ التً ذََكَر هللاُ تَعالى فًِ ِكتابِهِ   .(ٙٔ)َوفٌِها َمنافُِع للنَّاِس" اللََّوالُِح، َوِه

                                                             

 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٙ/٘، والكشؾ والبٌان:ٖٓ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٔٙ/2(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2/11ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٔٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔٙ/2(:ص5ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٓ٘/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٕٔٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2/11ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .[1ٗ]الروم : (ٔٔ)
 .[ٖٗ]النور : (ٕٔ)
 .ٕٕٔٙ/2(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .مولوؾ أنه والصحٌح مرفوعا، روي كذا: ولال . ٖٖٙ/  ٖ: السنن(٘ٔ)
 ". وهذا إسناد ضعٌؾ :"ٖٔ٘/ٗ. لال ابن كثٌر فً تفسٌره:2/11ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا خلك فً الجنة رٌحا بعد الرٌح بسبع سنٌن ، عن أبً ذر، 
وإن من دونها بابا مؽلما ، وإنما ٌؤتٌكم الرٌح من ذلن الباب ، ولو فتح ألذرت ما بٌن السماء 

 .(ٔ)هً فٌكم الجنوب"واألرض من شًء ، وهً عند هللا األَزٌُب ، و
 .(ٕ)الثانً:  لوالح للشجر حتى ٌثمر، لاله ابن عباس

باللمح، وإنما هً ملمحة ألنها «: الرٌاح»لول العلماء فً وجه وصؾ  لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)"تلمح السحاب والشجر

 ، وجوه:«لوالح»وفً معنى  
ألنها تحمل الماء والخٌر والنفع اللحة كما ٌمال: نالة اللحة إذا حملت الولد،  ،حوامل أحدها:

ٌَح الْ  فجعلها عمٌما إذا لم تلمح ولم ٌكن فٌها  ،[ٔٗ{ ]الذارٌات : عمٌموٌشهد على هذا لوله: }الّرِ
 .(٘)، والثعلبً(ٗ). ذكره الفراءماء وال خٌر

ترسل الرٌاح ، فتحمل الماء من  "ل: فمن هذا التؤوٌل لول ابن مسعود فً هذه اآلٌة لا
 .(ٙ)"السماء ، ثم تَْمرى السحاب ، حتى تدر كما تَدر اللَّمَحة

 :(2)لال الطرماح
 ألفنان الرٌاح لبللح ... لال منها وحابل

 .(1). حكاه الثعلبً عن الفراءذات لمح :أرادالثانً: 
وهذا  أي ملمة.« باهلل من كل المةأعوذ »كما فً الحدٌث « ملمحة»جمع الثالث: أراد: مبللح، 

 .(5)لول أبً عبٌدة
ألن الرٌح ملمحة للسحاب، والعرب لد تفعل  ،«مبللح»مجازها مجاز لال أبو عبٌدة : "

 :(ٓٔ)ألنها تعٌده إلى أصل الكبلم، كمول نهشل بن حرّى ٌرثى أخاه ،«المٌم»هذا فتلمى 
 ح لٌبن ٌزٌد بابس لضراعة ... وأشعث ممن طّوحته الّطواب

 :(ٔٔ)ألنها المطاوح، ولال رإبة ،«المٌم»فحذؾ 
 ٌخرجن من أجواز لٌل ؼاض

 : (ٕٔ)مؽضى، ولال ]العّجاج[ :أي
 .(ٖٔ)"تكشؾ عن جماته دلو الّدال

ٌبعث هللا المبشرة فتمم األرض لما، ثم ٌبعث هللا المثٌرة فتثٌر "زٌد بن عمر: لال 
 ٌبعث هللا اللوالح فتلمح الشجر، ثم تبل:السحاب، ثم ٌبعث هللا المإلفة فتإلؾ السحاب، ثم 

 .(ٗٔ){"وأرسلنا الرٌاح لوالح}

                                                             

 .( وفً إسناده ٌزٌد بن جعدبة كذبه مالن وؼٌره2ٔ/ٔمسند الحمٌدي )(ٔ)
 .2/11ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٙ/٘الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (ٖ)
 .12/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٖٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (٘)
 .ٖٖٙ/٘، والكشؾ والبٌان:ٖٓ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .11ٕ/ٗ، وزاد المسٌر:ٖٖٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (2)
 .ٖٖٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕانظر: مجاز المرآن: (5)
. ٖ٘ٔ/ ٔ والخزانة ٘ٓٗ الشعراء فى له ترجمة معاوٌة، أٌام إلى وبمً المخضرمٌن، من: حرى بن نهشل(ٓٔ)
( 2ٗٔ/ ٔ) الخزانة فى االختبلؾ راجع الشعراء، من واحد ؼٌر إلى ونسبوه عزوه، فى اختلفوا لد والبٌت -

 ،٘ٗٔ/ ٔ والشنتمرى ،ٖٔ/ ٗٔ والطبري ،ٕٔٔ/ ٔ الكتاب فى هو. نهشل إلى البٌت نسبة البؽدادي وصوب
 .٘ٙ الكشاؾ وشواهد ،5٘ والمعاهد. ٖٗٗ والعٌنً( طٌح) والتاج واللسان واألساس

 .(ؼضا) والتاج واللسان -. 1ٖ دٌوانه(ٔٔ)
 .(دال) والتاج واللسان -. 1ٙ دٌوانه(ٕٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .عبٌد بن عمٌر، عن ٘٘ٔ/ٖ، وحكاه الماوردي :2ٖٖ/٘الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
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 ال ٌمطر لطرة من السحاب إال بعد أن تعمل الرٌاح األربع فٌه:"لال أبو بكر بن عٌاش:  
 .(ٔ)"فالصبا تهٌجه، والدبور تلمحه، والجنوب تدره، والشمال تفرله

الجمع أٌضا وإن كان لفظها لفظ على الواحد وهو فً معنى ، «الرٌح»: ولرأ حمزة 
 .(ٕ) الواحد، ألنه ٌمال: جاءت الرٌح من كل جانب

َناكُُموهُ{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌْ َماِء َماًء فَؤَْسمَ فؤنزلنا من  ، أي:"[ٕٕ}فَؤَْنَزْلنَا ِمَن السَّ
 .(ٖ)"السحاب ماًء عذباً، جعلناه لسمٌاكم ولشرب أرضكم ومواشٌكم

 .(ٗ)"جعلنا المطر لكم سمٌا :أي لال الثعلبً:" 
أي : أنزلناه لكم َعْذبًا ٌُمكنكم أن تشربوا منه ، ولو نشاء لجعلناه أجاًجا.  لال ابن كثٌر:" 

ٌْتُُم اْلَماَء الَِّذي «الوالعة»كما ٌنبه هللا على ذلن فً اآلٌة األخرى فً سورة  ، وهو  لوله : } أَفََرأَ
ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنزلُوَن َلْو نََشاُء َجعَْلنَاهُ أَُجاًجا فَلَْوال تَْشكُُروَن {  تَْشَربُوَن أَأَْنتُْم أَنزْلتُُموهُ 

[ وفً لوله : } ُهَو الَِّذي أَنزَل ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فٌِِه 2ٓ - 1ٙ]الوالعة : 
 .(٘)"[ٓٔتُِسٌُموَن { ]النمل : 

ٌمول تعالى ذكره: فؤنزلنا من السماء مطرا فؤسمٌناكم ذلن المطر لشرب  الطبري:"لال  
أرضكم ومواشٌكم. ولو كان معناه: أنزلناه لتشربوه، لمٌل: فسمٌناكموه. وذلن أن العرب تمول إذا 
سمت الرجل ماء شربه أو لبنا أو ؼٌره: سمٌته بؽٌر ألؾ إذا كان لسمٌه، وإذا جعلوا له ماء 

أو ماشٌته، لالوا: أسمٌته وأسمٌت أرضه وماشٌته، وكذلن إذا استسمت له، لالوا  لشرب أرضه
ة مَّ أسمٌته واستسمٌته، كما لال ذو الرُّ
(ٙ): 

 َولَْفُت على َرْسٍم ِلَمٌَّةَ نالَتًِ ... فََما ِزْلُت أْبكً ِعْنَدهُ وأُخاِطبُهْ 
ا أبُثُّهُ ... تَُكلُِّمنً أْحجا  ُرهُ وَمبلِعبُْه وأُْسِمٌِه حتى كاَد ِممَّ

 .(2)"وكذلن إذا وهبت لرجل إهابا لٌجعله سماء، للت: أسمٌته إٌاه

ما تنال األٌدي والدالء فهو السمً وما ال تنال األٌدي والدالء فهو  "لال المإرخ: 
 .(1)"اإلسماء
وما أنتم بمادرٌن على خزنه  ، أي:"[ٕٕ}َوَما أَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنٌَِن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

خاره، ولكن نحفظه لكم رحمة بكم، وإحسانًا إلٌكم  .(5)"واّدِ
ٌمول: ولستم بخازنً الماء الذي أنزلنا من السماء فؤسمٌناكموه. فتمنعوه  لال الطبري:" 

، أسمٌه من أشاء وأمنعه من أشاء ًّ  .(ٓٔ)"من أسمٌه، ألن ذلن بٌدي وإل
لستم بمادرٌن على خزنه بل نحن بمدرتنا نحفظه لكم فً العٌون  :أي لال الصابونً:" 

ٌْتُْم إِْن أَْصَبَح  واآلبار واألنهار، ولو شبنا لجعلناه ؼابراً فً األرض فهلكتم عطشاً كموله }لُْل أََرأَ
ِعٌٍن{ ]الملن:   .(ٔٔ)" [َٖٓمآُإكُْم َؼْوراً فََمن ٌَؤِْتٌكُْم بَِمآٍء مَّ

                                                             

 .2ٖٖ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖٖٙ/٘، والكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن:12/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 . 2ٖٖ/٘الكشؾ والبٌان:(ٗ)
 .ٖٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 هللا، سمان: ألول بالسمٌا، له أدعو: وأسمٌه( 1ٖ ص 5ٔ5ٔ سنة كٌمبردج طبعة) الرمة ذي دٌوان فً البٌتان(ٙ)
 سمٌت: ٌمال أن على( ٖٓ٘: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبو البٌتٌن بهذٌن استشهد ولد. إلٌه أشكو: وأبثه هللا،
 له جعلت وإذا الشفة، فً كان إذا ألؾ، بؽٌر واحدة لؽة إال فٌه ولٌس ذلن، وؼٌر لبن من وشرابا ماء الرجل
 إذا وكذلن هذا، ؼٌر ٌكون ال وإبله، أرضه وأسمٌت أسمٌته فهو( دوابه لشرب ماء أي الشٌن، بكسر) شربا

 .هنا المإلؾ كبلم من لرٌب وهو البٌتٌن...  الرمة ذي كمول له استسمٌت
 .15-2/11ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . 2ٖٖ/٘الكشؾ والبٌان:(1)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2/15ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 ، وجهان:[ٕٕأَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنٌَِن{ ]الحجر : }َوَما لوله تعالى:وفً  
 .(ٔ)أحدهما : بخازنً الماء الذي أنزلناه. ذكره الماوردي

وٌحتمل أن المراد : وما أنتم له بحافظٌن ، بل نحن ننزله ونحفظه  لال ابن كثٌر:" 
علٌكم، ونجعله معٌنا وٌنابٌع فً األرض، ولو شاء تعالى ألؼاره وذهب به ، ولكن من رحمته 
أنزله وجعله عذبا ، وحفظه فً العٌون واآلبار واألنهار وؼٌر ذلن. لٌبمى لهم فً طول السنة ، 

 .(ٕ)"روعهم وثمارهمٌشربون وٌسمون أنعامهم وز
 .(ٖ)لاله سفٌان الثانً : بمانعً الماء الذي أنزلناه .

 الفوابد:
 دالبل على وجود صانع مدبر حكٌم علٌم لادراآلٌة من ال -ٔ
النظام أو ، فإن هذه اآلٌة ة دلٌل اشتمال اآلٌات المرآنٌة الكونٌة على دلٌل الخلك والعناٌة -ٕ

الكونٌة لٌوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط التناسك; ألنه ٌنطلك بنا ضمن اآلٌات 
 .أجزاءه بحٌث ٌكمل بعضها بعًضا ولدر كل شًء فٌه تمدًٌرا، هو هللا الواحد األحد

اآلٌات والبراهٌن العظٌمة الدالة على أن تسخٌر الرٌاح ونزول المطر من السحاب من  -ٖ
درن وٌتدبر، لٌعلم عن المدرة اإللهٌة، إنّما ضربها هللا تعالى لمن كان له عمل ٌعً وٌ

 .حمٌمة والتناع بؤّن هذه اآلٌات من صنع هللا وحده
بالشر  -أٌضا -الرٌاح إنما هً بؤمر هللا سبحانه وتعالى ٌرسلها بالخٌر، وٌرسلهاإن  -ٗ

ٌَح اْلعَِمٌَم{  ، لال تعالى:والعذاب، كما أرسلها على عاد ٌِْهُم الّرِ }َوفًِ َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَ
 .[ٔٗات : ]الذارٌ

-، وهذا برهان على نبوة دمحمالزهرٌة النباتات عالم فً التلمٌح موضوعفً اآلٌة نلتمس  -ٔ
 ، ألنه لم ٌكن من المشتؽلٌن فً علوم النبات. -ملسو هيلع هللا ىلص
 المرآن

 [ٖٕ({ ]الحجر : ٖٕ}َوإِن ا لَنَْحُن نُْحًٌِ َونُِمٌُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن )
 التفسٌر:
لنحن نحًٌ َمن كان مٌتًا بخلمه من العدم، ونمٌت من كان حًٌا بعد انمضاء أجله، ونحن وإنَّا 

 الوارثون األرض وَمن علٌها.
ًٌِ َونُِمٌُت{ ]الحجر : لوله تعالى:  وإنَّا لنحن نحًٌ َمن كان  ، أي:"[ٖٕ}َوِإنَّا لَنَْحُن نُْح

 .(ٗ)"مٌتًا بخلمه من العدم، ونمٌت من كان حًٌا بعد انمضاء أجله
من  {ونُِمٌتُ } ،من كان مٌتا إذا أردنا {َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحًٌِ}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 

 .(٘)"كان حٌا إذا شبنا
 .(ٙ)"بؤن نمٌت جمٌع الخلك فبل ٌبمى من سوانا لال الثعلبً:" 
« نحً»نحً باإلٌجاد ونمٌت باإلفناء أو نمٌت عند انمضاء اآلجال و :أي لال النسفً:" 

 .(2)"للجمع المطلك« الواو»لجزاء األعمال على التمدٌم والتؤخٌر إذ 
أي: هو وحده ال شرٌن له الذي ٌحًٌ الخلك من العدم بعد أن لم ٌكونوا  لال السعدي:" 

 .(1)"شٌبا مذكورا وٌمٌتهم آلجالهم التً لدرها

                                                             

 .ٙ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2/15ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔٙ/2(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2/15ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٖ/٘الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (ٙ)
 .12ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (1)
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إخبار عن لدرته تعالى على بدء الخلك وإعادته ، وأنه هو الذي أحٌا  ن كثٌر:"لال اب 
 .(ٔ)" الخلك من العدم ، ثم ٌمٌتهم ثم ٌبعثهم كلهم لٌوم الجمع

ونحن الوارثون األرض وَمن  ، أي:"[ٖٕ}َونَْحُن اْلَواِرثُوَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"علٌها
ًّ  لال الطبري:"  ٌمول: ونحن نرث األرض ومن علٌها بؤن نمٌت جمٌعهم، فبل ٌبمى ح

 .(ٖ)"سوانا إذا جاء ذلن األجل
استعارة من « وارث»ولٌل للبالً  ،البالون بعد هبلن الخلك كلهملال النسفً: أي: " 

 .(ٗ)"ألنه ٌبمى بعد فنابه ،وارث المٌت
 .(٘)"أخبر أنه ، تعالى ، ٌرث األرض ومن علٌها وإلٌه ٌرجعون لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"الوارث، البالً لال سفٌان:" 
 المرآن

 [ٕٗ({ ]الحجر : ٕٗ}َولَمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْمِدِمٌَن ِمْنكُْم َولَمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَأِْخِرٌَن )
 التفسٌر:

، وَمن سٌؤتً إلى ٌوم المٌامة. ولمد علمنا َمن هلن منكم ِمن لدن آدم، وَمن هو ًٌّ  ح
 سبب النزول:
كانت امرأة تصلً خلؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حسناء من أحسن الناس، فكان "ابن عباس: لال 

بعض الموم ٌتمدم حتى ٌكون فً الصؾ األول لببل ٌراها، وٌستؤخر بعضهم حتى ٌكون فً 
ولمد علمنا المستمدمٌن :}(2)]فً شؤنها[ؤنزل هللا الصؾ المإخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطٌه، ف

 .(1){"المستمدمٌن منكم ولمد علمنا المستؤخرٌن
 .(5)"فإذا سجدوا، نظروا إلٌها من تحت أٌدٌهم وفً رواٌة:"

كان أناس ٌستؤخرون فً الصفوؾ من أجل النساء، لال: فؤنزل "مروان بن الحكم: ولال  
 .(ٓٔ){"ِمْنكُْم َولَمَْد َعِلْمَنا اْلُمْستَؤِْخِرٌنَ َولَمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْمِدِمٌَن "هللا 
 

}َولَمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْمِدِمٌَن ِمْنكُْم َولَمَْد َعِلْمنَا  واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: 
 ، على وجوه:[ٕٗ({ ]الحجر : ٕٗاْلُمْستَؤِْخِرٌَن )
، لاله : من لم ٌخلك«المستؤخرٌن»وخلك ومن خبل من األمم، من  :«المستمدمٌن»أحدها : أن 
 .(ٔٔ)عكرمة
الذٌن هم أحٌاء لم ٌموتوا ، لاله ابن : «المستؤخرٌن»الذٌن ماتوا، و :«المستمدمٌن»الثانً : 
 .(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)عباس
 .(ٗٔ)"ٌمول: علمنا من مات ومن بمً لال الضحان:" 

                                                             

 .ٖٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2/15ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٔٙ/2(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2/5ٗٔزٌادة فً الطبري: (2)
 .5ٗ-2/5ٖٔ، والطبري:ٕٕٔٙ/2(.:صٖٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2/5ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2/5ٖٔبري:أخرجه الط (ٓٔ)
 .2/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٖٕٗٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2/5ٔٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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فً ٌمً من : «المستؤخرٌن»وآدم علٌه السبلم ومن مضى من ذرٌته. :«المستمدمٌن»الثالث : 
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)، وعكرمة(ٕ)، ومجاهد(ٔ). لاله ابن عباسأصبلب الرجال

إن هللا خلك الخلك ففرغ منهم، فالمستمدمون: من خرج من الخلك،  ولال عكرمة:" 
 .(٘)"والمستؤخرون: من بمً فً أصبلب الرجال لم ٌخرج

: كّل من كان من :«المستؤخرٌن»و، هذه اآلٌة نزولآدم ومن بعده، حتى  :«المستمدمٌن»الرابع: 
 .(ٙ)لاله لتادة اٌضا ذّرٌته.
 .(2)آخر الخلك ، لاله الشعبً: «المستؤخرٌن»أول الخلك ، و :«المستمدمٌن»الخامس: 
 .(1)لاله مجاهد .أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : «المستؤخرٌن»وما مضى من األمم. : «المستمدمٌن»السادس: 
 .(5). لاله ابن زٌد: البالون«المستؤخرٌن»و: الذٌن مضوا فً أّول األمم، «المستمدمٌن»السابع: 
 .(ٓٔ)فً الشر ، لاله الحسن: «المستؤخرٌن»: فً الخٌر، و«المستمدمٌن»أن الثامن : 

  .(ٔٔ)"المتمدمون فً طاعة هللا، والمستؤخرون فً معصٌة هللالال الحسن:"
: ٌمول: المبطبٌن «المستؤخرٌن»والمستمدمٌن فً الخٌر،  وفً رواٌة عن الحسن:"

 .(ٕٔ)"عنه
فٌها ، لاله سعٌد بن : «المستؤخرٌن»فً صفوؾ الحرب ، و: «المستمدمٌن»التاسع: 
 .(ٗٔ)، ومماتل بن سلٌمان(ٖٔ)المسٌب
بلؽنا أنه  لال: ،اآلٌة {،ولمد علمنا المستمدمٌن منكم ..."}عن مماتل بن سلٌمان فً لوله:  
 .(٘ٔ)"المتال. لال معتمر: فحدثت أبً فمال: لمد نزلت هذه اآلٌة لبل إن ٌفرض المتالفً 

. لاله دمحم بن من ٌلحك بهم من بعد: «المستؤخرٌن»و ،المٌت والممتول :«المستمدمٌن»العاشر : 
 .(ٙٔ)كعب المرظً
سمعت عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ٌذاكر دمحم بن كعب "معشر، لال: عن أبً  

فمال عون بن عبد هللا بن  {،َوَلمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْمِدِمٌَن ِمْنكُْم َولَمَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَؤِْخِرٌنَ }فً لول هللا 
ر، وخٌر صفوؾ  عتبة بن مسعود: خٌر صفوؾ الرجال الممّدم، وشّر صفوؾ الرجال المإخَّ
ر، وشّر صفوؾ النساء الممّدم، فمال دمحم بن كعب: لٌس هكذا، ولمد علمنا  النساء المإخَّ
المستمدمٌن منكم: المٌت والممتول، والمستؤخرٌن: من ٌلحك بهم ِمن بعُد، وإن ربن هو ٌحشرهم، 

 .(2ٔ)"إنه حكٌم علٌم، فمال عون بن عبد هللا: وفمن هللا وجزان خٌرا
، (1ٔ)فٌها. لاله ابن عباس «المستؤخرٌن»: فً صفوؾ الصبلة ، و«المستمدمٌن»الحادي عشر : 
 .(ٖ)، وبه لال الفراء(ٕ)، وأبو الجوزاء(ٔ)ومروان بن الحكم

                                                             

 .2/5ٔٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٕٙ/2(:صٖٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ-2/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2/5ٓٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2/5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2/5ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٕٙ/2(.:ص2ٖٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2/5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2/5ٖٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٕٙ/2(:صٖٖٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٖٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2/5ٖٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٕٕٙ-ٕٕٔٙ/2(:صٕٖٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕٕٙ-ٕٕٔٙ/2(:صٕٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 2/5ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٕٙ/2(:صٖٕٙٙٔنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ا (ٙٔ)
 .2/5ٓٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .2/5ٖٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔٙ/2(.:صٖٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)



ٕ2 
 

وأولى األلوال عندي فً ذلن بالصحة لول من لال: معنى  لال ابن جرٌر الطبري:" 
لمنا المستؤخرٌن الذٌن استؤخر ذلن: ولمد علمنا األموات منكم ٌا بنً آدم فتمّدم موته، ولمد ع

ًّ ومن هو حادث منكم ممن لم ٌحدث بعُد، لداللة ما لبله من الكبلم، وهو لوله  موتهم ممن هو ح
على  {،َوإِنَّ َربََّن ُهَو ٌَْحشُُرهُمْ }وما بعده وهو لوله  {،َوإِنَّا َلنَْحُن نُْحًٌِ َونُِمٌُت َونَْحُن اْلَواِرثُونَ }

أن ذلن كذلن، إذ كان بٌن هذٌن الخبرٌن، ولم ٌجر لبل ذلن من الكبلم ما ٌدّل على خبلفه، وال 
جاء بعد. وجابز أن تكون نزلت فً شؤن المستمدمٌن فً الصّؾ لشؤن النساء والمستؤخرٌن فٌه 

: لد علمنا ما لذلن، ثم ٌكون هللا عّز وجّل عّم بالمعنى المراد منه جمٌع الخلك، فمال جّل ثناإه لهم
ًّ منكم، ومن هو حادث بعدكم أٌها  مضى من الخلك وأحصٌناهم، وما كانوا ٌعملون، ومن هو ح
الناس، وأعمال جمٌعكم خٌرها وشّرها، وأحصٌنا جمٌع ذلن ونحن نحشر جمٌعهم، فنجازي كبل 

ً الصفوؾ بؤعماله، إن خًٌرا فخًٌرا وإن شًرا فشًرا. فٌكون ذلن تهدًٌدا ووعًٌدا للمستؤخرٌن ف
لشؤن النساء ولكّل من تعّدى حّد هللا وعمل بؽٌر ما أذن له به، ووعدا لمن تمّدم فً الصفوؾ 

 .(ٗ)"لسبب النساء، وسارع إلى محبة هللا ورضوانه فً أفعاله كلها
 المرآن

 [ٕ٘({ ]الحجر : ٕ٘}َوإِن  َرب َن هَُو ٌَْحشُُرهُْم إِن هُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم )
 التفسٌر:
 ربن هو ٌحشرهم للحساب والجزاء، إنه حكٌم فً تدبٌره، علٌم ال ٌخفى علٌه شًء.وإن 

وإن ربن هو ٌحشرهم  ، أي:"[ٕ٘}َوإِنَّ َربََّن هَُو ٌَْحشُُرهُْم{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(٘)"للحساب والجزاء

 .(ٙ)"هو وحده ٌمدر على حشرهم وٌحٌط بحصرهم :أي لال النسفً: " 
 .(2)"األول واآلخر لال: {،وإن ربن هو ٌحشرهم عن لتادة:"} 

 .(1)"ٌحشر هإالء وهإالء لال عكرمة:" 
 .(5)"ٌحشر المستمدمٌن والمستؤخرٌن لال السدي:" 
إنه حكٌم فً تدبٌره، علٌم ال ٌخفى  ، أي:"[ٕ٘}إِنَّهُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"علٌه شًء
 .(ٔٔ)"باهر الحكمة واسع العلم :أي لال النسفً: " 
}إنه حكٌم{ ٌضع األشٌاء مواضعها، وٌنزلها منازلها، وٌجازي كل عامل  لال السعدي:" 

 .(ٕٔ)"بعمله، إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر
 [ٕ٘-ٖٕفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر التوحٌد أن من هذه آثار لدرته هو الواجب أن ٌعبد وحده دون سواه. -ٔ
 والجزاء.تمرٌر عمٌدة البعث  -ٕ
 تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذ هذا الكبلم كبلم هللا أوحاه إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص. -ٖ
 :«العلٌم»، و«الحكٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما:  -ٗ

                                                                                                                                                                               

 .2/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2/5ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .11ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٕٕٙ/2(:ص1ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٕٙ/2(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٕٙ/2(:ص2ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .11ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌملال تعالى:}هو المحكم لخلك األشٌاء."«: الحكٌم»فـ: -
 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}آخر: [ ولال فً موضع ٔ:]ٌونس

الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى ، هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب
ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر ، فعٌل
 .(ٔ) لها

هو الذي له الحكمة العلٌا فً خلمه وأمره الذي أحسن « الحكٌم"» لال السعدي:
ً ِلَمْوٍم ٌُولِنُوَن{  ِ ُحْكما فبل ٌخلك شٌباً [، ٓ٘]المابدة:كل شًء خلمه }َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

عبثا، وال ٌشرع شٌباً سدى، الذي له الحكم فً األولى، واآلخرة، وله األحكام الثبلثة ال 
 شارن، فٌحكم بٌن عباده فً شرعه، وفً لدره، وجزابه.ٌشاركه فٌها م

 .(ٕ)"وضع األشٌاء مواضعها، وتنزٌلها منازلها"والحكمة: 
والحكٌم: الموصوؾ بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بٌن المخلولات، فالحكٌم هو 
واسع العلم، واإلطبلع على مبادئ األمور، وعوالبها، واسع الحمد تام المدرة ؼزٌر 

فهو الذي ٌضع األشٌاء مواضعها، وٌنزلها منازلها البلبمة بها فً خلمه، الرحمة، 
 وأمره، فبل ٌتوجه إلٌه سإال، وال ٌمدح فً حكمته ممال.

 وحكمته نوعان:
أحدهما: الحكمة فً خلمه فإنه خلك الخلك بالحك، ومشتمبلً على الحك، وكان 

ورتبها أكمل ترتٌب،  ؼاٌته والممصود به الحك، خلك المخلولات كلها بؤحسن نظام،
وأعطى كل مخلوق خلمه البلبك به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلولات، وكل 
عضو من أعضاء الحٌوانات خلمته، وهٌبته، فبل ٌرى أحد فً خلمه خلبلً، وال نمصاً، 
وال فطوراً، فلو اجتمعت عمول الخلك من أولهم إلى آخرهم لٌمترحوا مثل خلك الرحمن 

أودعه فً الكابنات من الحسن، واالنتظام، واإلتمان لم ٌمدروا، وأنى لهم  أو ما ٌمارب ما
وحسب العمبلء الحكماء منهم أن ٌعرفوا كثٌراً من حكمه،  المدرة على شًء من ذلن

 وٌطلعوا على بعض ما فٌها من الحسن، واإلتمان.
ً بما ٌعلم من عظمته، وكمال صفاته، وتتبع حكمه فً  وهذا أمر معلوم لطعا

ولد تحدى عباده، وأمرهم أن ٌنظروا، وٌكرروا النظر، والتؤمل هل ، خلك، واألمرال
ٌجدون فً خلمه خلبلً أو نمصاً، وأنه البد أن ترجع األبصار كلٌلة عاجزة عن االنتماد 

 على شًء من مخلولاته.
النوع الثانً: الحكمة فً شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرابع، وأنزل الكتب 

ل لٌعرفه العباد، وٌعبدوه، فؤي حكمة أجل من هذا، وأي فضل، وكرم وأرسل الرس
أعظم من هذا، فإن معرفته تعالى، وعبادته وحده ال شرٌن له، واخبلص العمل له 

 وحده، وشكره، والثناء علٌه أفضل العطاٌا منه لعباده على اإلطبلق.
ملوب، وأجل الفضابل لمن منَّ هللا علٌه بها، وأكمل سعادة، وسروراً لل
فلو ، واألرواح، كما أنها هً السبب الوحٌد للوصول إلى السعادة األبدٌة، والنعٌم الدابم

لم ٌكن فً أمره، وشرعه إال هذه الحكمة العظٌمة التً هً أصل الخٌرات، وأكمل 
 اللذات، وألجلها خلمت الخلٌمة، وحك الجزاء، وخلمت الجنة، والنار، لكانت كافٌة شافٌة.

شرعه، ودٌنه على كل خٌر، فؤخباره تمؤل الملوب علماً، وٌمٌناً،  هذا ولد اشتمل
وإٌماناً، وعمابد صحٌحة، وتستمٌم بها الملوب، وٌزول انحرافها، وتثمر كل خلك جمٌل، 
وعمل صالح، وهدى، ورشد، وأوامره، ونواهٌه محتوٌة على عناٌة الحكمة والصبلح 

خالصة أو راجحة وال ٌنهً إال  مصلحتهواإلصبلح للدٌن والدنٌا فإنه ال ٌؤمر إال بما 
 عما مضرته خالصة أو راجحة.

                                                             

 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٔ)
 .5ٗٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
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ومن حكمة الشرع اإلسبلمً أنه كما أنه هو الؽاٌة لصبلح الملوب، واألخبلق، 
واألعمال، واالستمامة على الصراط المستمٌم، فهو الؽاٌة لصبلح الدنٌا، فبل تصلح أمور 

ً إال بالدٌن الحك الذي ج ً حمٌمٌا اء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا مشاهد محسوس لكل الدنٌا صبلحا
عالل، فإن أمة دمحم لما كانوا لابمٌن بهذا الدٌن أصوله، وفروعه، وجمٌع ما ٌهدي، 
وٌرشد إلٌه كانت أحوالهم فً ؼاٌة االستمامة، والصبلح، ولما انحرفوا عنه، وتركوا 

 فت دنٌاهم كما انحرؾ دٌنهم.كثٌراً من هداه، ولم ٌسترشدوا بتعالٌمه العالٌة انحر
وكذلن انظر إلى األمم األخرى التً بلؽت فً الموة، والحضارة، والمدنٌة مبلؽاً 
هاببلً، ولكن لما كانت خالٌة من روح الدٌن، ورحمته، وعدله كان ضررها أعظم من 
نفعها، وشرها أكبر من خٌرها، وعجز علماإها، وحكماإها، وساساتها عن تبلفً 

شبة عنها، ولن ٌمدروا على ذلن ماداموا على حالهم، ولهذا كان من حكمته الشرور النا
تعالى أن ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الدٌن، والمرآن أكبر البراهٌن على صدله، وصدق ما 
ً كامبلً ال ٌحصل إال به، وبالجملة، فالحكٌم متعلماته المخلولات،  جاء به لكونه محكما

فً ؼاٌة اإلحكام، فهو الحكٌم فً أحكامه المدرٌة، وأحكامه الشرعٌة،  والشرابع، وكلها
 وأحكامه الجزابٌة.

والفرق بٌن أحكام المدر، وأحكام الشرع أن المدر متعلك بما أوجده، وكونه 
 ولدره، وأنه ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن.

من  وأحكام الشرع متعلمة بما شرعه، والعبد المربوب ال ٌخلو منهما أو
أحدهما، فمن فعل منهم ما ٌحبه هللا، وٌرضاه فمد اجتمع فٌه الحكمان، ومن فعل ما 
ٌضاد ذلن فمد وجد فٌه الحكم المدري، فإن ما فعله والع بمضاء هللا، ولدره، ولم ٌوجد 

 فٌه الحكم الشرعً لكونه ترن ما ٌحبه هللا، وٌرضاه.

وتابعة للحكم المدري، وما فالخٌر، والشر، والطاعات، والمعاصً كلها متعلمة، 
 .(ٔ)"ٌحبه هللا منها هو تابع للحكم الشرعً، ومتعلمه، وهللا أعلم

فبل ٌخفى علٌه شًء من ، لمحٌط علمه بكل شًء، أي: "ا«العلٌم»ومن أسمابه تعالى: -
 .(ٕ)األشٌاء
هو الذي أحاط علمه بالظواهر، والبواطن، واإلسرار، واإلعبلن،  لال السعدي:" 

والواجبات، والمستحٌبلت، والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلً، وبالماضً، 
 .(ٖ)"والحاضر، والمستمبل، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}الخلك. كموله تعالى: 

 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 
منهم إلى نوع  فإن ذلن ٌنصرؾ -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ

من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}حمٌمة، وكمال  علم -سبحانه-هللا 
 .(ٗ)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا

 المرآن
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن )  [ٕٙ({ ]الحجر : ٕٙ}َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

 التفسٌر:
                                                             

 .15ٔ-1ٙٔأسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .5٘ٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى : (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
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الطٌن الٌابس من طٌن أسود ولمد خلمنا آدم ِمن طٌن ٌابس إذا نُِمر علٌه سُمع له صوت، وهذا 
 متؽٌِّر لونه ورٌحه; ِمن طول مكثه.

ٌذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبٌنا آدم علٌه السبلم، وما جرى من  لال السعدي:" 
عدوه إبلٌس، وفً ضمن ذلن التحذٌر لنا من شره وفتنته فمال تعالى: }ولمد خلمنا اإلنسان{ أي 

سنون{ أي: من طٌن لد ٌبس بعد ما خمر حتى صار له آدم علٌه السبلم }من صلصال من حمإ م
صلصلة وصوت، كصوت الفخار، والحمؤ المسنون: الطٌن المتؽٌر لونه ورٌحه من طول 

 .(ٔ)"مكثه
 ، ألوال:«َصْلَصالٍ »وفً معنى 

أحدها : أنه الطٌن الٌابس الذي لم تصبه نار، فإذا نمرته صل فسمعت له صلصلة ، لاله ابن 
 :(ٗ)، ومنه لول الشاعر(ٖ)ولتادة ،(ٕ)عباس

 ولاعٍ ترى الصَّلصال فٌه ودونه  ...  بماٌا ببلٍل بالمرى والمناكبِ 
: الصوت الشدٌد المسموع من ؼٌر الحٌوان، وهو مثل «الصلصة»لال الماوردي:"
 .(٘)المعمعة فً الثوب"

عت الّطٌن الٌابس لذى لم تصبه نار فإذا نمرته صّل فسم«: الصلصال» لال أبو عبٌدة:"
له صلصلة فإذا طبح بالنار فهو فّخار وكل شىء له صلصلة، صوت فهو صلصال سوى الطٌن، 

 :(ٙ)لال األعشى
 .(2)"عنترٌس تعدو إذا حّرن الّسو ... ط كعدو المصلصل الجوال

 لال الشاعر:، الصلصال الطٌن الٌابس الذي ٌصل لٌبسه، ومعنى ٌصل ٌصوت لال الزجاج:"
 .(1)"إذا لرعت صفرا من الماء صلت      رجعت إلى صدر كجرة حنتم 

 .(5)"طٌن ُصْلب ٌخالطه الكثٌب ولال الضحان:" 

الصلصال: الذي ٌصلصل، مثل الَخَزؾ من ولال " ..(ٓٔ)"التراب الٌابس ولال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)"الطٌن الطٌب

 .(ٗٔ). وبه لال الفراء(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)الثانً : أنه طٌن خلط برمل، لاله ابن عباس اٌضا
إذا أنتن ،  ،«َصلَّ اللحُم وأَصلَّ »، مؤخوذ من لولهم : (٘ٔ)الثالث : أنه الطٌن المنتن، لاله مجاهد

 :(ٙٔ)لال الشاعر
لُولُ  ٌِْه الصُّ  ذَاَن فَتًى ٌَْبذُُل ذَا لِْدِرٍة ... اَل ٌُْفِسُد اللَّْحَم لََد

 .(ٔ)عباس اٌضا. لاله ابن الطٌن تعصره بٌدن فٌخرج الماء من بٌن أصابعن أنهالرابع:  
                                                             

 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٙ-2/5٘ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٕٕٙ/2(:ص2ٖٕٗٔ(، و)2ٕٖٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2/5ٙٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٕٕٙ/2(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖ، وتفسٌر السمعانً:2٘ٔ/ٖالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 :ثعلب ولال( . صلصل) والتاج واللسان ،15ٗ والكامل -1 دٌوانه(ٙ)

 .(الدٌوان شرح) «الصوت حرن إذا» وروى السوط عبٌدة أبو روى
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔمجاز المرآن: (2)
 .21ٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .2/5ٙٔأخرجه الطبري: (5)
 .2/5ٙٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2/5ٙٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٕٙ/2(:ص2ٖٖٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .11/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .2/52ٔانظر:تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
، وفتح المدٌر ٕٔ/ٓٔ، وللحطٌبة فً تفسٌر المرطبً: 2٘ٔ/ٖالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (ٙٔ)

 .٘٘ٔ/ٖللشوكانً: 
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والذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة أن ٌكون الصلصال فً هذا  لال ابن جرٌر الطبري:" 
َخلََك }الموضع الذي له صوت من الصلصلة، وذلن أن هللا تعالى وصفه فً موضع آخر فمال 

ارِ  ار فً ٌُبسه. ول {اإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ و كان معناه فً فشبهه تعالى ذكره بؤنه كان كالفخَّ
، ألن الفخار لٌس بمنتن فٌشبَّه به فً النتن ؼٌره  .(ٕ)"ذلن الُمنتِن لم ٌشبهه بالفخاّرِ

ٌِّر إلى السواد: "«الحمؤ»و  .(ٖ)""جمع َحْمؤة، وهو الطٌن المتَؽ
 سبعة ألوال: ،«َمْسنُونٍ »وفً 
، (ٗ)المنتن المتؽٌر، من لولهم لد أسن الماء إذا تؽٌر ، لاله ابن عباس :«المسنون»أحدها : أن 
، ومنه لول أبً لٌس بن (1)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(2)، والضحان(ٙ)، ولتادة(٘)ومجاهد
 األسلت :

 َسمَْت صداَي رضاباً ؼٌر ذي أََسٍن  ...  كالمسِن فُتَّ على ماٍء العنالٌد
المتؽٌر وهللا أعلم أخذ من سننت الحجر على الحجر، والذي «: المسنون» لال الفراء:" 

 .(5)"ٌخرج مما بٌنهما ٌمال له: السنٌن
 ألنه ،لٌل فٌه متؽٌر. وإنما أخذ من أنه. على سنة الطرٌك: «مسنون» لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"بؽٌر ماء جار إنما تؽٌر إذا لام
المنصوب المابم ، من لولهم: وجه مسنون ، حكاه الماوردي عن  «المسنون»الثانً : أن 
 .(ٔٔ)األخفش

المصبوب ، من لولهم سنٌُت الماء على الوجه إذا صببته علٌه ، لاله  «المسنون»الثالث : أن 
 . (ٖٔ)، وابو عبٌدة(ٕٔ)أبو عمرو بن العبلء

، والشن تفرٌك  ومنه األثر المروي عن عمر :"أنه كان ٌسن الماء على وجهه وال ٌشنُّه
 .(ٗٔ)الماء ، والسن صبه"

وهو الذي ٌحن بعضه بعضاً، أخذ من لولهم: سننت الحجر  ،المتؽٌر: «المسنون»الرابع : أن 
ومنه سمً ، والذي ٌخرج مما بٌنهما ٌمال له: السنٌنعلى الحجر إذا حككت أحدهما باآلخر، 
 .(٘ٔ)المَسّن ألن الحدٌد ٌسن علٌه ، لاله الفراء

 .(ٙٔ)المنسوب :«المسنون»أن  الخامس :
 .(1ٔ)، وابن أبً طلحة(2ٔ)السادس : أنه الرطب ، لاله ابن عباس أٌضا

 .(5ٔ)السابع : أنه المخلص من لولهم: سن سٌفن أي اجلهُ 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٕٙ/2(:ص2ٖٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2/52ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2/52ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2/51ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٕٕٙ/2(:ص21ٖٕٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2/51ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2/51ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2/51ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .51-2/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .11/ٕمعانً المرآن: (5)
 .25ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .11/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .2/55ٔالطبري:، وتفسٌر ٖٕٕٙ/2(:ص22ٖٕٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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 َحَمإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإِلْنَسانَ  َخَلْمَنا َولَمَدْ : }تعالى لوله": هللا رحمه الشنمٌطً الشٌخ لال 
 جاء ولد، ٌابس طٌن أي: صلصال من خلك آدم أن اآلٌة هذه ظاهر .اآلٌة[ ٕٙ: الحجر{ ]َمْسنُونٍ 
: وكموله[ ٔٔ: الصافات{ ]الِزبٍ  ِطٌنٍ  ِمنْ : }تعالى كموله ذلن خبلؾ على ٌدل ما أخر آٌات فً
 [ .5٘: عمران آل{ ]تَُرابٍ  ِمنْ  َخلَمَهُ  آَدمَ  َكَمثَلِ }

 بل ثم ،"تراب من: "بموله األول طوره فذكر التراب، ذلن أطوار ذكر أنه: الجواب
ر ثم الزبًا، طًٌنا فصار  واضح، هذا .كالفخار صلصاالً  فصار ٌبس ثم مسنوًنا، حمؤ فصار ُخّمِ
 .(ٔ)"تعالى هللا عند والعلم

}َخلَمَهُ ِمْن تَُراب{ ]آل  :وأما لوله آلدم علٌه السبلم  العسمبلنً:" الَملَطً الحسٌن أبولال 
اِر{ ]الرحمن :  :ولال فً آٌة أخرى  ،[5٘عمران :  ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  ،[ٗٔ}َخلََك اإْلِ

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن{ ]الحجر :  :ولال فً آٌة أخرى  فكان  ،[ٕٙ}َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ
هن فً اختبلؾ هذا عند من ٌجهل التفسٌر ٌنمض بعضه بعضا ولٌس بمنتمض ولكن تفسٌر

 :الحاالت مشتبه
فإن بدء خلمه كان من تراب من أدٌم  ،[5٘أما لوله آلدم }َخلَمَهُ ِمْن تَُراٍب{ ]آل عمران : 

}َوبََدأَ َخْلَك  :فحول التراب بالماء إلى الطٌن فذلن لوله ،}َخلَمَهُ ِمْن تَُراٍب{ :األرض فذلن لوله
ْنَساِن ِمْن ِطٌٍن{ ]السجدة :  ْنَساَن فص ،[2اإْلِ ار طٌنا إذا لبض علٌه انسل فذلن لوله }َولَمَْد َخلَْمَنا اإْلِ

}ِمْن َحَمإٍ َمْسنُون{  :فذلن لوله  ،فترن حتى تؽٌر رٌحه ،[ِٕٔمْن سُبَللٍَة ِمْن ِطٌٍن{ ]المإمنون : 
}ِطٌٍن  :من حمإ متؽٌر الرٌح وكان طٌنا الصما جٌدا فذلن لوله  :ٌعنً ،[ٖٖ، 1ٕ، ٕٙ]الحجر : 

الصما جٌدا ثم صوره فتركه مصورا حتى جؾ فإذا حرن  :ٌعنً، [ِٔٔزب{ ]الصافات : الَ 
صار له لعمعة بمنزلة الطٌن الجٌد إذا ذهب عنه الماء تشمك وصار له صوت كصوت الفخار 

اِر{ ]الرحمن :  :فذلن لوله ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ ما ثم نفخ فٌه الروح فصار لح ،[ٗٔ}َخلََك اإْلِ

ْنَساُن ِمْن َعَجل{ ]األنبٌاء :  :ودما فؤراد أن ٌنهض لبل أن تتم الروح فٌه فذلن لوله  }ُخِلَك اإْلِ
من ماء مهٌن ٌعنً خلك ذرٌته من النطفة التً تنسل من اإلنسان والمهٌن  ثم جعل نسله، [2ٖ

 .(ٕ)"الضعٌؾ
 المرآن

 [1ٕ({ ]الحجر : 1ٕالس ُموِم )}َواْلَجان  َخلَْمنَاهُ ِمْن لَْبُل ِمْن نَاِر 
 التفسٌر:

 وخلمنا أبا الجن، وهو إبلٌس ِمن لَْبل خلك آدم من نار شدٌدة الحرارة ال دخان لها.
عنً بالجاّن هاهنا: إبلٌس أبا الجّن. ٌمول تعالى ذكره: وإبلٌس خلمناه من  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"لبل اإلنسان من نار السموم
 ثبلثة ألوال: ،«الجان»وفً  

 .(ٙ)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(٘)، ولتادة(ٗ)لاله الحسن .ُخلك لبل آدمأحدها : أنه إبلٌس، 
وإنما خلك آدم آخر الخلك، فحسده عدّو هللا إبلٌس على ما أعطاه هللا من  لال لتادة:" 

، فكانت السجدة آلدم، والطاعة هلل تعالى ذكره، فمال  ًّ اْخُرْج }الكرامة، فمال: أنا نارّي، وهذا طٌن
 .(2){"ِمْنَها فَإِنََّن َرِجٌمٌ 

 .(1)الثانً : أنهم الجن حكاه ابن شجرة

                                                             

 .ٓٔ/1ٔٔ: االضطراب إٌهام دفع(ٔ)
 .5ٙ-1ٙ: والبدع األهواء أهل على والرد التنبٌه(ٕ)
 .2/55ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2/55ٔانظر: تفسٌر الطبري:(٘)
 .2/55ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2/55ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
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 ، فآدم أبو اإلنس ، والجان : أبو الجن ، وإبلٌس أبو الشٌاطٌن.(ٔ)اله الكلبًالثالث : أنه أبو الجن ل
كان إبلٌس من حً من أحٌاء المبلبكة ٌمال لهم الجّن، ُخلموا من نار  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)"السموم من بٌن المبلبكة. لال: وُخلمت الجّن الذٌن ذُكروا فً المرآن من مارج من نار
"الجان أبو الجن ولٌسوا شٌاطٌن، والشٌاطٌن ولد إبلٌس ال ٌموتون إال لال ابن عباس : و

 .(ٖ)مع إبلٌس . والجن ٌموتون ، ومنهم المإمن ومنهم الكافر"
وسبل عن الجّن ما هم، وهل ٌؤكلون أو ٌشربون، أو ٌموتون، أو  :"وهب بن منبه عن 

ٌتناكحون؟ لال: هم أجناس، فؤما خالص الجّن فهم رٌح ال ٌؤكلون وال ٌشربون وال ٌموتون وال 
ٌتوالدون. ومنهم أجناس ٌؤكلون وٌشربون وٌتناكحون وٌموتون، وهً هذه التً منها السعاِلً 

 .(ٗ)"والؽُول وأشباه ذلن
 ، وجوه من التفسٌر:[2ِٕمْن َناِر السَُّموِم{ ]الحجر :  وله تعالى:}وفً ل 

 .(ٙ)، والضحان(٘)أحدها : ٌعنً: من لهب النار ، لاله ابن عباس
 .(2). لاله ابن عباس أٌضاالحارة التً تمتل : «السمومنار »أن الثانً : 
لاله ابن  .جهنمالجان جزء من سبعٌن جزءا من نار  التً خلك منها« السموم»الثالث: 
 .(1)مسعود
رإٌا المإمن جزء من سبعٌن جزءا »عن ابن مسعود رضً هللا عنه، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

وتبل هذه  ،«من النبوة، وهذه النار جزء من سبعٌن جزءا من نار السموم التً خلك منها الجان
 .(5){"والجان خلمناه من لبل من نار السموم:}اآلٌة 

 .(ٓٔ)لاله عمرو بن دٌنارمنها .  الجان والشٌاطٌنٌعنً من نار الشمس، إذ خلك 
 .(ٔٔ): الرٌح الحارة . ذكره ابن عٌسى«السموم»الرابع :معناه:  من حر السموم ، و

 .(ٕٔ)نار الصواعك بٌن السماء وبٌن حجاب دونها ، لاله الكلبً :«نار السموم»الخامس : أن 

 .(ٖٔ)لدخوله فً مسام البدن"لال الماوردي:"وسمً سموماً 
 [:2ٕ-ٕٙفوابد اآلٌتٌن:]

 بٌان أصل خلك اإلنسان وهو الطٌن، والجان وهو لهب النار. -ٔ
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل  -عز وجل-أن هللا  -ٕ خلك الجن لبل اإلنس، لال تعالى: }َولَمَْد َخلَْمَنا اإْلِ

 [2ٕ-ٕٙ:]الحجر {لَْبُل ِمْن نَاِر السَُّمومِ ( َواْلَجانَّ َخلَْمنَاهُ ِمْن ِٕٙمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن )
وعن ، والمسلم ٌإمن بؤن الجن خلموا من النار -عز وجل-الجن من مخلولات هللا أن  -ٖ

خلمت المبلبكة من نور وخلك الجان من مارج من » -ملسو هيلع هللا ىلص  -عابشة لالت لال رسول هللا 
 .(ٗٔ)«نار وخلك آدم مما وصؾ لكم
ن الجن مؤمور مثل اإلنسان بطاعة هللا، وأن ٌجعلوا حٌاتهم كلها والمسلم ٌإمن بؤ

ْنَس ِإالَّ ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذارٌات :   .[ٙ٘طبما لما أراده هللا، لال تعالى: }َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواإْلِ

                                                             

 .1٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٓٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:2٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٓٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٖٕٕٙ/2(.:ص1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 ٕٕٗٙ-ٖٕٕٙ/2(.:ص1ٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 ٕٕٗٙ/2(.:ص1ٕٖٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٖٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .بسواها المختلط النار لهب: المارج( 2ٙ12) برلمأخرجه مسلم  (ٗٔ)
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أرسل نبٌه دمحما إلى كل من اإلنس والجن،  -عز وجل-والمسلم ٌإمن بؤن هللا 
فضلت على األنبٌاء بست أعطٌت جوامع »لال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبى هرٌرة أن رسول هللا 

الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الؽنابم وجعلت لى األرض طهورا ومسجدا وأرسلت 
 .(ٔ)«ٌونإلى الخلك كافة وختم بى النب

 المرآن
 [1ٕ({ ]الحجر : 1ٕ}َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌك بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن )

 التفسٌر:
حٌن لال ربن للمبلبكة: إنً خالك إنسانًا من طٌن ٌابس، وهذا الطٌن  -أٌها الرسول-واذكر 

 ن.الٌابس من طٌن أسود متؽٌِّر اللو
[، "أي اذكر ٌا دمحم حٌن لال ربن 1ٕ:الحجرلوله تعالى: }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَبَِكِة{] 

 .(ٕ)للمبلبكة والصص على لومن ذلن"
 .(ٖ)..."واذكر ولت لوله }للمبلبكة  لال النسفً: أي:" 
 .(ٗ)"اذكر ٌا دمحم ولت لول ربن للمبلبكة :أي لال الصابونً:" 

و"المبلبكة" جمع "َمْلبَن"، وأصله "مؤلن"; ألنه مشتك من األَلُوكة . لال ابن عثٌمٌن:" 
وهً الرسالة; لكن صار فٌها إعبلل بالنمل . أي نمل حرؾ مكان حرؾ آخر; مثل أشٌاء أصلها: 
"شٌباء"; و "المبلبكة" عالم ؼٌبً خلمهم هللا تعالى من نور، وجعل لهم وظابؾ، وأعمااًل 

حً كجبرٌل; وبالمطر، والنبات كمٌكابٌل; وبالنفخ فً الصور مختلفة; فمنهم الموكل بالو
 .(٘)كإسرافٌل; وبؤرواح بنً أدم كملَن الموت.. إلى ؼٌر ذلن من الوظابؾ، واألعمال"

وإنما هً معلمة بفعل ممدر  ،لٌست بزابدة[ «إذْ »]أن ولال الجمهور: لال ابن عطٌة:" 
 .(ٙ)واذكر إذ لال" :تمدٌره

إنً خالك  :[، "أي1ٕ:الحجر{]َخاِلٌك بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُونٍ  إِنًِّ} لوله تعالى:
 .(2)"إنسانًا من طٌن ٌابس، وهذا الطٌن الٌابس من طٌن أسود متؽٌِّر اللون

 .(1)"سؤخلك خلما من صلصال من حمإ مسنون"ٌعنً: لال أبو اللٌث السرممندي:  
 .(5)"إنً خالك بشراً من طٌن ٌابٍس، أسود متؽٌّر لال الصابونً:" 
 .(ٓٔ)"ٌذكر تعالى تنوٌهه بذكر آدم فً مبلبكته لبل خلمه له لال ابن كثٌر:" 
 المرآن

ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُوا لَهُ َساِجِدٌَن )  [1ٕ({ ]الحجر : 1ٕ}فَِإذَا َسو 
 التفسٌر:

ٌته وأكملت صورته  وا له ساجدٌن سجود تحٌة وتكرٌم، ال فإذا سوَّ ونفخت فٌه الروح، فُخرُّ
 سجود عبادة.
ٌْتُهُ{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌته وأكملت صورته ، أي:"[5ٕ}فَإِذَا َسوَّ  .(ٔٔ)"فإذا سوَّ
 .(ٕٔ)"فإذا صّورته فعدَّلت صورته ٌمول:لال الطبري:" 

                                                             

 .(5٘ٔٔ) برلمرواه مسلم  (ٔ)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .11ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)

 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٙٔٔ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٙ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 . ٕ٘٘/ٕبحر العلوم:(1)
 .ٓٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"أي: جمعت خلمه لال أبو اللٌث السرممندي:" 
عدلت خلمته وأكملتها وهٌؤتها لنفخ  {،سوٌته}لوله  ،واذكر ولت الزمخشري:"لال  
 .(ٕ)"الروح فٌها
 .(ٖ)"ونفخت فٌه الروح ، أي:"[5ٕ}َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"فصار بشرا حٌا لال الطبري:" 
 .(٘)"أي: جعلت الروح فٌه لال أبو اللٌث السرممندي:" 
وأحٌٌته، ولٌس ثمة نفخ وال  :«ونفخت فٌه من روحً»ومعنى  الزمخشري:" لال 

 .(ٙ)"منفوخ، وإنما هو تمثٌل لتحصٌل ما ٌحٌا به فٌه
وا له ساجدٌن سجود تحٌة  ، أي:"[5ٕ}فَمَعُوا لَهُ َساِجِدٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى:  فُخرُّ
 .(2)"وتكرٌم
 .(1)"أي: فخروا له سجدا لال أبو اللٌث السرممندي:" 
 .(5)"سجود تحٌة وتكرمة ال سجود عبادة لال الطبري:أي:" 
 : (ٓٔ)، معناه فً كبلم العرب التذلل والخضوع، لال الشاعر«السجود»و

 ٌجمع تضل البلك فً حجراته         ترى األكم فٌها سجدا للحوافر
الحوافر إٌاها وأنها ال تمتنع علٌها. : الجبال الصؽار، جعلها سجدا للحوافر لمهر «األكم»و

 . (ٔٔ)وعٌن ساجدة، أي فاترة عن النظر، وؼاٌته وضع الوجه باألرض
أصله: االنحناء والتذلل، وجعل ذلن عبارة عن التذلل هلل وعبادته، وهو عام  «السجود»و

فً اإلنسان، والحٌوانات، والجمادات، وذلن ضربان: سجود باختٌار، ولٌس ذلن إال لئلنسان، 
[، أي: تذللوا له، وسجود ٕٙوبه ٌستحك الثواب، نحو لوله: }فاسجدوا هلل واعبدوا{ ]النجم:

والحٌوانات، والنبات، وعلى ذلن لوله: }وهلل ٌسجد من فً السموات  تسخٌر، وهو لئلنسان،

[، ولوله: }ٌتفٌؤ ظبلله عن الٌمٌن ٘ٔواألرض طوعا وكرها وظبللهم بالؽدو واآلصال{ ]الرعد:
[، فهذا سجود تسخٌر، وهو الداللة الصامتة الناطمة المنبهة على 1ٗوالشمابل سجدا هلل{ ]النحل:
ك فاعل حكٌم، ولوله: }وهلل ٌسجد ما فً السموات وما فً األرض من كونها مخلولة، وأنها خل

[، ٌنطوي على النوعٌن من السجود، التسخٌر 5ٗدابة والمبلبكة وهم ال ٌستكبرون{ ]النحل:
[، فذلن على سبٌل التسخٌر، ولوله: ٙواالختٌار، ولوله: }والنجم والشجر ٌسجدان{ ]الرحمن:

أمروا بؤن ٌتخذوه لبلة، ولٌل: أمروا بالتذلل له، والمٌام  [، لٌل:ٖٗ:}اسجدوا آلدم{ ]البمرة
[، ٗ٘ٔبمصالحه، ومصالح أوالده، فابتمروا إال إبلٌس، ولوله: }ادخلوا الباب سجدا{ ]النساء:

أي: متذللٌن منمادٌن، وخص السجود فً الشرٌعة بالركن المعروؾ من الصبلة، وما ٌجري 
ولد ٌعبر به عن الصبلة بموله: }وأدبار السجود{  مجرى ذلن من سجود المرآن، وسجود الشكر،

[، أي: أدبار الصبلة، وٌسمون صبلة الضحى: سبحة الضحى، وسجود الضحى، }وسبح ٗ]ق:
، والمسجد: موضع الصبلة اعتبارا بالسجود، (ٕٔ)[ لٌل: أرٌد به الصبلةٖٓٔبحمد ربن{ ]طه:

إذ لد جعلت األرض كلها مسجدا  [، لٌل: عنً به األرض،1ٔولوله: }وأن المساجد هلل{ ]الجن:

                                                             

 . ٕ٘٘/ٕبحر العلوم:(ٔ)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 . ٕ٘٘/ٕبحر العلوم:(٘)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 . ٕ٘٘/ٕبحر العلوم:(1)
 .ٔٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 ( البٌت ورد فً اللسان: مادة )س ج د(.ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 ()أخرج عبد الرزاق وؼٌره عن ابن عباس فً اآلٌة لال: هً الصبلة المكتوبة(.ٕٔ)
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وطهورا كما روي فً الخبر عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "نصرت بالرعب، وأوتٌت 
جوامع الكلم، وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا، وبٌنا أنا نابم أتٌت بمفاتح خزابن األرض 

 . (ٔ)فتلت فً ٌدي"
الجبهة واألنؾ والٌدان والركبتان والرجبلن،  : مواضع السجود:«المساجد»ولٌل:  

أي: ٌا لوم اسجدوا، ولوله: }وخروا له سجدا{  (ٕ)[ٕ٘:ولوله: }أال ٌسجدوا هلل{ ]النمل
[، أي: متذللٌن، ولٌل: كان السجود على سبٌل الخدمة فً ذلن الولت سابؽا، ومنه ٓٓٔ:]ٌوسؾ

 :(ٖ)لول الشاعر
 خمر ذي نطؾ أؼن منطك وافى بها لدراهم اإلسجاد          من

 .(ٗ)عنى بها دراهم علٌها صورة ملن سجدوا له
 : (٘)واإلسجاد : إدامة النظر، لال أبو عمرو: وأسجد إذا طؤطؤ رأسه، لال

 فضول أزمتها أسجدت            سجود النصارى ألحبارها
ة جمالهن على معاصمهن أَْسجدت لهن.  ٌمول: لما ارتحلن ولوٌن فضول أَزمَّ

 : (ٙ)أبو عبٌدة : وأنشدنً أعرابً من بنً أسدلال 
 وللن له أسجد للٌلى فؤسجدا

 .(2)ٌعنً بعٌرها أنه طؤطؤ رأسه لتركبه
وأخرج الطبري: " عن لتادة ، لوله : }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم{، فكانت الطاعة هلل ، 

 .(1)بكته"والسجدة آلدم ، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له مبل
لما خلك هللا المبلبكة لال: إنً خالك بشرا من طٌن، فإذا أنا خلمته فاسجدوا  لال ابن عباس:"

له، فمالوا: ال نفعل. فؤرسل علٌهم نارا فؤحرلتهم، وخلك مبلبكة أخرى، فمال: إنً خالك بشرا من 
طٌن، فإذا أنا خلمته فاسجدوا له، فؤبَوا، لال: فؤرسل علٌهم نارا فؤحرلتهم، ثم خلك مبلبكة أخرى، 

ال: إنً خالك بشرا من طٌن، فإذا أنا خلمته فاسجدوا له، فؤبوا، فؤرسل علٌهم نارا فؤحرلتهم، ثم فم
خلك مبلبكة، فمال: إنً خالك بشرا من طٌن، فإذا أنا خلمته فاسجدوا له، فمالوا: سمعنا وأطعنا، 

 .(5)"إال إبلٌس كان من الكافرٌن األّولٌن
لى للمبلبكة :}اْسُجُدوا آلَدَم{، لالوا: وذلن ٌدل ولد استدل من فضل آدم وبنٌه بموله تعا 

 على أنه كان أفضل منهم، وهذا المول فٌه نظر.
.لال (ٓٔ)وحكى النماش عن مماتل: "أن هللا إنما أمر المبلبكة بالسجود آلدم لبل أن ٌخلمه" 

 .(ٔٔ)ابن عطٌة: "والمرآن ٌرد على هذا المول"
 .(ٖٔ). لال ابن عطٌة: "واإلجماع ٌرد هذا"(ٕٔ)ولال لوم: "سجود المبلبكة كان مرتٌن" 

                                                             

 (.51ٔ/ٖٔ; وانظر: شرح السنة 5ٕٓ/ٖٔ(أخرجه البخاري فً كتاب االعتصام ٔ)
 (.ٖٖٙ()هً بتخفٌؾ أال، على أنها لبلستفتاح، وبها لرأ الكسابً وروٌس وأبو جعفر. اإلتحاؾ ٕ)
 (.1ٙٗ/ٕ; والمجمل 1ٕٔ( البٌت لؤلسود بن ٌعفر، ورد فً المفضلٌات ص ٖ)
 .1ٖ٘/ٔاألصفهانً:  ( انظر: مفردات ألفاظ المرآن، الراؼبٗ)
 ( البٌت لحمٌد بن ثور ٌصؾ النساء، انظر: اللسان: مادة )س ج د(. لال ابن بري صواب إِنشاده:٘)

ٌَْن على ِمْعَصٍم     وَكّؾٍ خضٌٍب وأَسواِرها،  فلما لََو
تِها، أَْسجدت     سجوَد النصارى ألَْحباِرها  فُضوَل أَِزمَّ

 .1ٖٕ/ٔزهر: ( انظر: اللسان مادة)س ج د(، والمٙ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: اللسان: مادة)س ج د(، و تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2( تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٗٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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واختلؾ اهل العلم فً كٌفٌة سجود المبلبكة آلدم بعد اتفالهم على أنه لم ٌكن سجود  
 :(ٔ)عبادة، وذكروا وجوها فً ذلن

أحدها: كان هذا أمرا للمبلبكة بوضع الجباه على األرض، كالسجود المعتاد فً الصبلة، 
رؾ والشرع، وعلى هذا لٌل : كان ذلن السجود تكرٌما آلدم ألنه الظاهر من السجود فً الع

وإظهارا لفضله، وطاعة هلل تعالى، وكان آدم كالمبلة لنا، ومعنى "آلدم" : إلى آدم، كما ٌمال 
 صلى للمبلة، أي إلى المبلة. وهذا لول الجمهور.

ولكنه مبمى والثانً: لم ٌكن هذا السجود المعتاد الٌوم الذي هو وضع الجبهة على األرض، 
على أصل اللؽة، فهو من التذلل واالنمٌاد، أي اخضعوا آلدم وألروا له بالفضل، }فََسَجُدوا{ أي 

 امتثلوا ما أمروا به.
 .(ٕ)وفً هذه الوجوه كلها كرامة آلدم علٌه السبلم" لال ابن عطٌة: "

صر واختلؾ أٌضا هل كان ذلن السجود خاصا بآدم علٌه السبلم أم كان مباحا إلى ع 
 ، وفٌه لولٌن:-ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول

أحدهما: أن ذلن السجود كان خاصا بآدم فبل ٌجوز السجود لؽٌره من جمٌع العالم إال هلل 
 تعالى.

والثانً: أن ذلن السجود كان جابزا بعد آدم إلى زمان ٌعموب علٌه السبلم، لموله تعالى : 
ٌِْه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ  داً{ ]ٌوسؾ : }َوَرفََع أَبََو [ فكان آخر ما أبٌح من السجود ٓٓٔوا لَهُ سُجَّ

 للمخلولٌن.
والصحٌح: أن سجود التحٌة واإلكرام كان مباحا إلى عصر رسول هللا صلى هللا علٌه  

وسلم، وكان مباحا فً الشرابع السابمة إلى أن نسخ فً شرٌعتنا، ومن المعلوم أن السجود لؽٌر 
ً فً أٌة شرٌعة فكل األنبٌاء نهوا عن ذلن وبلؽوا ألوامهم،  هللا على وجه العبادة لم ٌكن مباحا

ِ صلَّى ًّ ا لِدَم معاذٌ مَن الشَّاِم سجَد للنَّب ُ  روي عن عبدهللا بن أبً أوفى  أنه:  لمَّ علٌَِه وسلََّم لاَل  َّللاَّ
نفعَل  أن وبطارلتِِهم فَوِدْدُت فً نَفسًما هذا ٌا ُمعاذُ لاَل أتٌُت الشَّاَم فوافمتُُهم ٌسُجدوَن ألسالفتِِهم 

ِ  ذِلَن بَِن فماَل رسولُ  كُنُت آمًرا  لو :" فبل تفعَلوا فإنًِّ-ملسو هيلع هللا ىلص- َّللاَّ
ِ  لؽٌرِ  ٌسُجدَ  أن أحًدا ٍد بٌِدِه ال  لزوِجها تسُجدَ  أن المرأةَ  ألَمرتُ  َّللاَّ والَّذي نَفُس محمَّ
ًَ علَى لتٍَب لم تمنْعهُ" حكَّ ربِّها حتَّى المرأةُ  تإّدِي َي حكَّ زوِجها ولو سؤلَها نفَسها َوه تإّدِ

(ٖ). 
ومعنى المتب أن العرب ٌعز عندهم وجود كرسً للوالدة فٌحملون نساءهم على المتب عند 

 . (ٗ)الوالدة، وفً بعض طرق معاذ : ونهى عن السجود للبشر وأمر بالمصافحة
–وال نزاع بٌنهم أن هذا السجود من معاذ والذي علٌه جمهور أهل العلم ببل خبلؾ  

كان سجود تحٌة ال عبادة إذ كٌؾ ٌجهل هذا الصحابً الجلٌل أن سجود العبادة  -رضً هللا عنه
 ال ٌنبؽً إال هلل.

وتجدر االشارة بؤن السجود كان فٌما مضى ٌستعمل تحٌة وإكراما كما فعل أبوا ٌوسؾ  
اب التحٌة واإلكرام ولٌس من باب العبادة، وأما فً وإخوته وكما فعلت المبلبكة آلدم هذا من ب
منع من ذلن وجعل السجود هلل وحده  -عز وجل-شرٌعة دمحم علٌه الصبلة والسبلم فإن هللا 

سبحانه وتعالى وال ٌجوز أن ٌسجد ألحد ال لؤلنبٌاء وال ؼٌرهم، حتى دمحم علٌه الصبلة والسبلم 
وحده سبحانه وتعالى، فعلم بهذا أن جمٌع أنواع منع أن ٌسجد له أحد وأخبر أن السجود هلل 

العبادة كلها هلل وحده سبحانه وتعالى، ومن أعظمها السجود فإنه ذلن وانكسار هلل سبحانه وتعالى 
فهو من أفضل العبادات فبل ٌصرؾ لؽٌره من الناس ال لؤلنبٌاء وال للجن وال لئلنس وال 

 .لؽٌرهم، وهللا المستعان
 المرآن

                                                             

 .5ٖٕ/ٔالمرطبً: ( انظر: تفسٌر ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: ٕ)
 (، حدٌث حسن صحٌح.٘ٔ٘ٔ( صحٌح ابن ماجة)ٖ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
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 [ٖٓ({ ]الحجر : ٖٓاْلَماَلئَِكةُ كُلُُّهْم أَْجَمعُوَن )}فََسَجَد 
 التفسٌر:

 فسجد المبلبكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربهم لم ٌمتنع منهم أحد.
 .(ٔ)"ٌعنً: مبلبكة السماوات واألرض لال مكً بن ابً طالب:" 

 .(ٕ)فسمعوا كلهم وأطاعوا" لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)هنا للترتٌب، والتعمٌب" «الفاء»ـلال ابن عثٌمٌن:" ف
ٌدل « أجمعون»توكٌد بعد توكٌد، ولال دمحم بنٌزٌد: « أجمعون»"لال سٌبوٌه والخلٌل: 

 .(ٗ)"حال واحدة على اجتماعهم فً السجود، المعنى فسجدوا كلهم فً
 .(٘)"ولول سٌبوٌه والخلٌل أجود، ألن أجمعٌن معرفة، فبل ٌكون حااللال الزجاج:"

 المرآن
 [ٖٔ({ ]الحجر : ٖٔإِْبِلٌَس أَبَى أَْن ٌَكُوَن َمَع الس اِجِدٌَن ) }إاِل  

 التفسٌر:
 .لكن إبلٌس امتنع أن ٌسجد آلدم مع المبلبكة الساجدٌن

 .(ٙ)"امتنع لال الواحدي:أي:" 
 .(2)"أي: تعاظم وتكبَّر عن السجود لال مكً بن ابً طالب:" 
واستثنى إبلٌس من المبلبكة، ألنه كان بٌنهم مؤمورا معهم بالسجود،  لال الزمخشري:" 

استبناؾ على تمدٌر  {أبى}فؽلب اسم المبلبكة، ثم استثنى بعد التؽلٌب كمولن: رأٌتهم إال هندا. و
 .(1)"ولكن إبلٌس أبى :لول لابل ٌمول: هبل سجد؟ فمٌل: أبى ذلن واستكبر عنه. ولٌل: معناه

 مستثنى ولٌس من المبلبكة إنما هو من الجن كما لال عز وجل:« سإبلٌ» لال الزجاج:"
وهو منصوب استثناء لٌس من ، [ٓ٘}إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِّه{ ]الكهؾ : 

لكن إبلٌس أبى أن  :المعنى  [22األول، كما لال: }فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إِالَّ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء : 
 .(5)"ٌكون

 .(ٓٔ)ألنها عن معتمد فاسد صدرت" ،لال ابن عطٌة: "وتلن معصٌة كفر
ٌمال بخل بسجدة واحدة، ولال: أستنكؾ أن أسجد لؽٌر هللا. ثم من شماوته ال  لال المشٌري:"

 ٌبالى بكثرة معاصٌه، فإنه ال ٌعصى أحد إاّل وهو سبب وسواسه، وداعٌه إلى الّزلّة.
 .(ٔٔ)"هو عٌن الّشموة ولضٌة الخذالن وذلن
لؽة : أبلس الرجل لُِطع به، وأبلس سكت، وأبلس من رحمة هللا ٌبس  «إبلٌس»ولفظة  

ً إبلٌس ألنه أبلس من رحمـة هللا ولٌـل : إبلٌس ال ٌنصـرؾ ألنه أعجمً معرفة،  وندم ومنه سُِمّ
ٌْرة  .(ٕٔ)والمبلس الساكت من الحزن أو الخوؾ،واإلببلس الَح

فٌمكن المول بؤن )إبلٌس( )إفِعٌل(، من اإلببلس، وهو اإلٌاس من الخٌر والندُم  
[، أي: " أنهم ٗٗلوله جل ثناإه : ) فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن ( ]سورة األنعام :  ، ومن ذلن(ٔ)والحزن

اج(ٕ)آٌسون من الخٌر، نادمون حزنًا" ، كما لال العجَّ
(ٖ) : 

                                                             

 .1ٕٙٙ/ٓٔالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .25ٔ/ٖمعانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .25ٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٓٓٔالوجٌز: (ٙ)
 .1ٕٙٙ/ٓٔالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .25ٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔٔ)
 .ٖٓ -5ٕ/ٙ(لسان العرب:ٕٔ)
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 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟         لَاَل : نَعَْم، أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا 
 : (ٗ)ولال رإبة 

 َوَحَضَرْت ٌَْوَم اْلَخِمٌِس األَْخَماْس          َوفًِ اْلُوُجوِه ُصْفَرةٌ َوإِْببلْس 
 ٌعنً به اكتباًبا وكسوفًا.

ل : كان اسم إبلٌس )الحارث(، وإنما سمً إبلٌس حٌن وأخرج الطبري " عن السُّّدّي ، لا 
 .(٘)أبلس متحًٌِّرا"
ولال ابن عباس:" إبلٌس ، أبلسه هللا من الخٌر كله ، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة  
 .(ٙ)لمعصٌته"
وفً مفهوم الشرع  ال ٌُوجد تعرٌؾ اصطبلحً إلبلٌس فً الشرع، إذ هو مخلوق  

هو رمُز الشّر عند كل شعب من الشعوب ودٌن من األدٌان معروؾ لدى األدٌان األخرى، و
وطابفة من الطوابؾ، وعلٌه نعّرؾ إبلٌس بؤنه :  الجاّن الذي أبى السجود آلدم حٌن خلمه هللا، 
فاستحك لعنته، وطُِرد من جنته، ووجبت له النار بعد إنظار هللا له إلى ٌوم المٌامة، وأُوِتً من 

 أحد من العالمٌن .وسابل اإلؼواء ما لم ٌُإَت 
 : ألوال أربعةمن الجن أم من المبلبكة، على  «إبلٌس»ولد اختلؾ العلماء هل 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن إبلٌس كان من المبلبكة فلما  المول األول: أنه كان من المبلبكة:
فً رواٌة عنه  (2)عصى هللا تعالى أخرجه من صؾ المبلبكة، ولال به من العلماء: ابن عباس

، ورجحه (ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر وسعٌد بن المسٌب(ٓٔ)، ودمحم بن إسحاق(5)، ولتادة(1)وابن مسعود
ابن جرٌر الطبري وانتصر له، ورجحه البؽوي، ونسبه ابن عطٌة والمرطبً والشوكانً إلى أنه 

 .(ٕٔ)لول الجمهور
بَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس أَبَى }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَل  واستدلوا أولبن بمول هللا تعالى: 

[، فلو لم ٌكن إبلٌس من المبلبكة لم ٌإمر بالسجود ولم َٖٗواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 
 . ٌإاخذ بالعصٌان

 وهذا االستدالل ضعٌؾ جداً، فتنوعت إجابات العلماء عن هذا الدلٌل:
ٌمٌة عن إبلٌس : " كان منهم ) أي من المبلبكة( باعتبار صورته ولٌس منهم باعتبار لال ابن ت -

 .(ٖٔ)" أصله
ولال ابن كثٌر: "وذلن أنه )أي إبلٌس( كان لد توّسم بؤفعال المبلبكة وتشبه بهم وتعبد وتنسن  -

 . (ٗٔ)فلهذا دخل فً خطابهم، وعصى بالمخالفة"

                                                                                                                                                                               

 .5ٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
، واللسان : )بلس( ، )كرس( . المكرس : الذي صار فٌه الكرس ، وهو  ٕٖ٘:  ٔ، والكامل  ٖٔ:  ٔ(دٌوانه ٖ)

 أبوال اإلبل وأبعارها ٌتلبد بعضها على بعض فً الدار . وأبلس الرجل : سكت ؼما وانكسر وتحٌر ولم ٌنطك .
مٌس " . وبٌن البٌتٌن بٌت آخر هو : " ، واللسان )بلس( ، ورواٌة دٌوانه " وعرفت ٌوم الخ 2ٙ( دٌوانه : ٗ)

ٌَْن التََّرالًِ األَْنفَاْس "   َولَْد نََزْت بَ
 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)٘)
 55/ٔ(:ص2ٖٓ(تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٔٙ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٓ٘/ٔ(:ص11ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٖٙالطبري)( أنظر: تفسٌر 5)
 .٘ٓ٘/ٔ(:ص5٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٙ٘/ 5:  (راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمرة والكهؾ .مع كتاب الدر المنثور للسٌوطًٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٖٔ)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
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ولال ابن عثٌمٌن : "وإنما استثناه هللا من المبلبكة ألنه كان معهم ولٌس منهم ٌبٌن ذلن آٌة  -
جاء الموم ».. ثم لال : وهذا االستثناء ٌسمى استثناء منمطعا،كما تمول : {وكان من الجن}الكهؾ 
 . (ٔ)وهو كبلم عربً فصٌح فاستثنى الحمار من الموم وإن لم ٌكن منهم" «إال حمارا
 -(ٖ)والحسن البصري" ، -فً رواٌة أخرى- (ٕ)ابن عباس". لاله الثانً: أنه من الجنل المو

، ورجحه ابن تٌمٌة (ٙ)وابن زٌد (٘)َشهر بن َحْوشب و (ٗ)وسعد بن مسعود -صححه عنه ابن كثٌر
تٌمٌة والسٌوطً والزمخشري وابن كثٌر والشنمٌطً ـ صاحب األضواء ـ وابن عثٌمٌن والشٌخ 

 . (2)أبو بكر الجزابري
ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن إبلٌس وذرٌته لم ٌكونوا لط من المبلبكة، وٌدل على  

 ذلن عدة أدلة:
لول هللا تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك  -ٔ

ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخذُو نَهُ َوذُّرِ
[، فبٌن  هللا أن سبب فسمه كونه من الجن،أي أنه من عنصر أو من جنس ٓ٘]الكهؾ : 

تثناء منمطع آخر ؼٌر المبلبكة، أما االستثناء فً لوله تعلى:) فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس(، فإنه اس
( ٕٗ}اَل ٌَذُولُوَن فٌَِها بَْرًدا َواَل َشَرابًا ) أي أن )إال( هنا بمعنى )لكن(، وهو كموله تعالى:

[، هذا االستثناء منمطع ألن الحمٌم والؽساق ٕ٘ - ٕٗ({ ]النبؤ : ٕ٘إِالَّ َحِمًٌما َوَؼسَّالًا )
 .لٌس من البرد والشراب والمعنى: لكن ٌطعمون الحمٌم والؽساق

ولوله تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن  -ٕ
ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوهُْم لَكُْم َعدُوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ كهؾ : ]ال أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ

٘ٓ.] 
وهم الجن، والمبلبكة النسل لهم .فلو  «نسل» :وهنا نص هللا أن له ذرٌة ٌعنً

 . كان ملكا لم ٌكن له نسل
}لَاَل َما َمنَعََن أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ  أن إبلٌس مخلوق من نار كما لال تعالى حاكٌا عن إبلٌس: -ٖ

ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَِنً ِمْن نَ [، والمبلبكة ٕٔاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ : أََمْرتَُن لَاَل أَنَا َخ
مخلولة من نور لما فً صحٌح مسلم عن عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا 
علٌه وسلم لال:" خلمت المبلبكة من نور وخلك الجن من نار وخلك آدم مما ُوصؾ 

 وخلك الجن.. ففرق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بٌن خلك المبلبكة (1)لكم"
ٌْهَ  -ٗ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا لُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِلٌكُْم َناًرا َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَ ا لوله تعالى: }

َ َما أََمَرهُْم َوٌَْفَعلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]التحرٌم :  [. فلو َٙمبَلبَِكةٌ ِؼبَلظٌ ِشَداٌد اَل ٌَْعُصوَن َّللاَّ
 . ن إبلٌس ملكا ماعصى هللاكا
أن الجن الذٌن هم ذرٌة إبلٌس، لهم شهوة للطعام والشراب وؼٌره، ولٌس للمبلبكة شهوة  -٘

 : دل على ذلن عدة نصوص منها

                                                             

 (.1ٓٔرلم الفتوى: )( الفتاوى البن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٓ، و)ٙٓ٘/ٔ(:ص52ٙ(، و)5ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٖ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص55ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ(:ص51ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
الكهؾ كما سبك وٌضاؾ إلى هذه المصادر كتاب السٌوطً الدر (راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمرة و2)

وابن عثٌمٌن  ٖٙٗ/ ٗ، أما شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فمد ذكر رأٌه فً مجموع الفتاوى  المنثور وتفسٌر ابن جرٌر
فً كتابه الذي أفرده لسورة الكهؾ عند آٌتها التً تحدثت عن لصة آدم وإبلٌس وكذا فً فتاوٌه ورلم الفتوى 

 (. ،أما السٌوطً فذكر رأٌه فً ) تفسٌر الجبللٌن1ٓٔ
 (.٘٘ٔٙ(، وابن حبان )ٖ٘ٔ/ ٙ(، وأحمد )55ٕٙ(مسلم )1)
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أن الجن سؤلوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما اجتمعو به عن طعامهم فمال: "كل عظم ذكر اسم هللا  
لحما، وكل بعرة علؾ لدوابكم..فبلتستنجو بهما فإنهما علٌه ٌمع فً أٌدٌكم أوفر ماٌكون 

 .(ٔ)طعام إخوانكم الجن "
}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن  لوله تعالى: 

ٌَّتَهُ  أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ : أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ
 . [، والذرٌة البد لها من شهوةٓ٘
{ ]الرحمن :  لوله تعالى:   [ٙ٘}فٌِِهنَّ لَاِصَراُت الطَّْرِؾ لَْم ٌَْطِمثُْهنَّ ِإْنٌس لَْبَلُهْم َواَل َجانٌّ
 . (ٕ)وٌشرب بشماله" حدٌث: "فإن الشٌطان ٌؤكل بشماله 

فالمبلبكة من صفتهم أنهم ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌسبحون اللٌل وال ٌفترون، 
 وما فعله إبلٌس ٌعد معصٌة وال ٌتناسب مع صفات المبلبكة.

ابن عباس  هلال. : أن إبلٌس كان أصله من المبلبكة فمسخه هللا من الجن لما عصاهالمول الثالث
 .ٖ()فً رواٌة
الشٌطان كان من المبلبكة باعتبار صورته ولٌس منهم باعتبار أصله وال أن : ابعالمول الر
 ،  ولكن هذا المول لٌس علٌه دلٌل.(ٗ) . وهذا لول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌةباعتبار مثاله
وهو . : أن إبلٌس لم ٌكن من المبلبكة، وهو الصحٌح، لموة أدلته -وهللا أعلم-والراجح 

 أهل العلم. الذي علٌه المحممون من
 المرآن

 [ٕٖ({ ]الحجر : ٕٖ}لَاَل ٌَا إِْبلٌُِس َما لََن أاَل  تَكُوَن َمَع الس اِجِدٌَن )
 التفسٌر:

 .لال هللا إلبلٌس: ما لن أال تسجد مع المبلبكة؟

 .(٘)"ٌمول: ما منعن من أن تكون مع الساجدٌن لال الطبري:" 
 .(ٙ)"داع لن إلٌه يّ ؼرض لن فً إبابن السجود. وأ يّ أ لال الزمخشري: معناه:" 
 .(2)"شًء ٌمع لن فً أن ال تكون مع الساجدٌن المعنى أيّ  لال الزجاج:" 
 فإن للت: لم سؤله عن المانع من السجود، ولد علم ما منعه؟  :"لال الزمخشري 

آدم،  للت: للتوبٌخ، وإلظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بؤصله وازدرابه بؤصل
وأنه خالؾ أمر ربه معتمدا أنه ؼٌر واجب علٌه، لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج 

 .(1)من الصواب"

                                                             

( من طرٌك  5ٓٔ - 1ٓٔ/ٔ( والبٌهمً )  1ٕوابن خزٌمة فً " صحٌحه " ) رلم  ( ٖٙ/ٕ ) مسلم (أخرجهٔ)
ابن مسعود شهد مع رسول هللا  سؤلت علممة : هل كان : عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود عن عامر لال

ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن ؟ لال فمال علممة : أنا سؤلت ابن مسعود فملت : هل شهد أحد منكم مع رسول هللا صلى هللا علٌه 
شعاب، فملنا : وسلم لٌلة الجن ؟ لال : ال، ولكنا كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ففمدناه، فالتمسناه فً األودٌة وال

استطٌر أواؼتٌل، لال : فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من لبل ) حراء (، لال : فملنا : ٌا 
رسول هللا فمدنان فطلبنان فلم نجدن، فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فمال : أتانً داعً الجن فذهبت معه، فمرأت 

وسؤلوه الزاد، فمال : فذكره، فمال رسول هللا صلى  .ؤرانا آثارهم وآثار نٌرانهمعلٌهم المرآن، لال : فانطلك بنا ف
.) وضعفه األلبانً: سلسلة األحادٌث " هللا علٌه وسلم : فبل تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم من الجن

 (.ٖٖٔ/  ٖالضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة " )
 .ٕٕٓٓ(رواه مسلم برلم ٕ)
 .٘ٙ٘/ 5در المنثور للسٌوطً: ( الٖ)
 .ٖٙٗ/ٗمجموع الفتاوى: انظر: ( ٗ)
 
 .ٔٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .25ٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .5ٓ-15/ٕالكشاؾ: (1)
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 :[ٕٖ-1ٕفوابد اآلٌات]
أن عنصر أجسامنا مخلوق منذ أول خلمه تعالى السموات وأن أرواحنا وهً أنفسنا   -ٔ

مخلولة منذ أخذ هللا تعالى علٌها العهد وهكذا، وال تدل على خلك األرواح لبل األجساد 
خلما مستمرا، وإنما ؼاٌتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم فً صور الذر 

صح الخبر بذلن والذي صح إنما هو إثبات المدر واستنطالهم ثم ردهم إلى أصلهم أن 
 .(ٔ)السابك وتمسٌمهم إلى شمً وسعٌد

لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة : "ورح اآلدمً مبدعة باتفاق سلؾ األمة وأبمتها 
وسابر أهل السنة، ولد حكى إجماع العلماء على أنها مخلولة ؼٌر واحد من أبمة 

 .(ٕ)المسلمٌن"
ن المٌم: "والذي ٌدل على خلمها وجوه". وذكر اثنً عشر ولال تلمٌذه العبلمة اب

 .(ٖ)وجها
فمد كان فً  -علٌه السبلم -ومنها: أن الصراع بٌن الحك والباطل منذ خلك هللا آدم -ٕ

 صراع مع إبلٌس الذي أمره هللا بالسجود آلدم فؤبى واستكبر وتوعد بإؼواء آدم وذرٌته. 
 ومنها:خطر الكبر على اإلنسان. -ٖ
ن فضل آدم على المبلبكة; وجهه أن هللا أمر المبلبكة أن ٌسجدوا له تعظٌما ومنها: بٌا -ٗ

 له.
ومنها: أن السجود لؽٌر هللا إذا كان بؤمر هللا فهو عبادة; ألن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء;  -٘

ولذلن لما امتنع إبلٌس عن هذا كان من الكافرٌن; ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة 
الصبلة; لال: ألنه إذا كان إبلٌس كفر بترن سجدة واحدة أمر بها، فكٌؾ على كفر تارن 

عن ترن الصبلة كاملة؟ ! وهذا االستدالل إن استمام فهو هو; وإن لم ٌستمم فمد دلت 

نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وألوال الصحابة على كفر تارن الصبلة كفرا أكبر 
 مخرجا عن الملة.

أمر هللا تعالى به كان عبادة لصة إبراهٌم علٌه السبلم، وٌدل على أن المحرم إذا 
حٌن أمره هللا أن ٌذبح ابنه إسماعٌل فامتثل أمر هللا; ولكن هللا رحمه، ورحم ابنه برفع 
ذلن عنهما، حٌث لال تعالى: }فلما أسلما وتله للجبٌن * ونادٌناه أن ٌا إبراهٌم * لد 

[; ومن المعلوم أن ٘ٓٔ. ٖٓٔافات: صدلت الرإٌا إنا كذلن نجزي المحسنٌن{ ]الص
 لتل االبن من كبابر الذنوب، لكن لما أمر هللا عز وجل به كان امتثاله عبادة.

ومن فوابد اآلٌة: أن إبلٌس. والعٌاذ باهلل. جمع صفات الذم كلها: اإلباء عن األمر;  -ٙ
تثل أمر واالستكبار عن الحك، وعلى الخلك; والكفر; إبلٌس استكبر عن الحك; ألنه لم ٌم

[; فاستكبر فً نفسه، ٕٔهللا; واستكبر على الخلك; ألنه لال: }أنا خٌر منه{ ]األعراؾ: 
 وحمر ؼٌره; و"الكبر" بطر الحك، وؼمط الناس.

 تنبٌه: -
إن لال لابل: فً اآلٌة إشكال. وهو أن هللا تعالى لما ذكر أمر المبلبكة بالسجود، وذكر 

 إبلٌس منهم; واألمر لٌس كذلن؟ .أنهم سجدوا إال إبلٌس; كان ظاهرها أن 
والجواب: أن إبلٌس كان مشاركا لهم فً أعمالهم ظاهرا، فكان توجٌه األمر 
شامبل له بحسب الظاهر; ولد ٌمال: إن االستثناء منمطع; واالستثناء المنمطع ال ٌكون فٌه 

 المستثنى من جنس المستثنى منه.
 المرآن

 [ٖٖ({ ]الحجر : ِٖٖلبََشٍر َخلَْمتَهُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن )}لَاَل لَْم أَكُْن ِْلَْسُجَد 

                                                             

 .2ٔٔانظر الروح، البن لٌم: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٗمجموع الفتاوى: (ٕ)
 وما بعدها. ٙٗٔانظر: الروح: (ٖ)
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 التفسٌر:
لال إبلٌس مظهًرا كبره وحسده: ال ٌلٌك بً أن أسجد إلنسان أَوجْدتَهُ من طٌن ٌابس كان طٌنًا 

 أسود متؽًٌرا.
 .(ٔ)"هو من طٌن وأنا من نار، والنار تؤكل الطٌن"ٌمول: لال الطبري:  
ومعناه: ال ٌصح منى وٌنافً حالى. ، لتؤكٌد النفً« ألسجد»البلم فً  لال الزمخشري: " 

 .(ٕ)"وٌستحٌل أن أسجد لبشر
لال ابن سٌرٌن:" أّول من لاس إبلٌس، وما عُبِدت الشمس والممر إال بالمماٌٌس" 

(ٖ) .
 .(ٗ)وروي عن الحسن نحو ذلن"

لما خلك هللا آدم لال للمبلبكة الذٌن كانوا مع إبلٌس خاصة، دون  لال ابن عباس:" 
المبلبكة الذٌن فً السموات:}اسجدوا آلدم{، فسجدوا كلهم أجمعون إال إبلٌس استكبر، لما كان 
حدَّث نفسه، من كبره واؼتراره، فمال: ال أسجد له، وأنا خٌر منه، وأكبر سنًّا، وألوى خلًما، 

 .(٘)من طٌن! ٌمول: إّن النار ألوى من الطٌن" خلمتنً من نار وخلمته
وأجمعوا على أنه لٌس ألحد من الخلك االعتراض على هللا  لال ابو الحسن األشعري:"

ً لما ٌشاء منها ؼٌر مملون  تعالى فً شًء من تدبٌره، وال إنكار لشًء من فعله إْذ كان مالكا
ما ٌفعله ال ٌخرجه عن الحكمة، وأن من  وأنه تعالى حكٌم لبل أن ٌفعل سابر األفعال، وأن جمٌع

ٌعترض علٌه فً أفعاله متبع لرأي الشٌطان حٌن امتنع من السجود آلدم علٌه السبلم وزعم أن 
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن  ذلن فساد فً التدبٌر وخروج من الحكمة حٌن لال: }أَنَا َخ

 .(ٙ)ِطٌٍن{"
 [:ٖٖ-ٕٖفوابد اآلٌتٌن:]

ضرر المٌاس الفاسد، ٌإخذ من رّد ابلٌس لعنه هللا االمتناع واالستكبار مستخدماً فً ذلن  -ٔ

لٌاسه الفاسد: إن النار أشرؾ من الطٌن! وهو بهذا ٌنصب نفسه نداً هلل سبحانه وتعالى: 
 هللا ٌمول كذا. فٌمول إبلٌس أنا أرى كذا. ولذلن استحك اللعنة والطرد من رحمة هللا.

بدأ انمسام الناس إلى فرٌك الهدى وفرٌك الضبلل كما ذكر ذلن المولى وهنا 
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر } ]سورة  ْإِمٌن َوَّللاَّ سبحانه: }ُهَو الَِّذي َخلَمَكُْم فَِمنكُْم َكافٌِر َوِمنكُم مُّ

[، فؤما الفرٌك الذي أجاب دعوة الرسل وآمن بكتب هللا المنزلة ورسله ٕالتؽابن: 
بعوثٌن رحمة للناس فهإالء أولٌاء الرحمن، وأما الفرٌك الذي أعرض واستكبر فهم الم

 أولٌاء الشٌطان.
 ومن الفوابد: أن الفرق الثبلث التً انحرفت فً المدر، هم: -ٕ
المجوسٌة: وهم الذٌن أنكروا المدر وألروا بالشرع، وسُّموا بذلن ألنهم أثبتوا خالماً  -أوال: -

 زعموا أنه خالك لفعله. ؼٌر هللا وهو العبد; حٌث
المشركٌة: وهم الذٌن ألروا بالمدر ولكنهم ؼلوا فٌه حتى أنكروا األمر والنهً،  -ثانٌا: -

فصادموا الشرع بالمدر وسموا بذلن ألنهم احتجوا على تعطٌل الشرع بالمدر، كما لال 
ُ َما أْشَرْكنَا َوال آبَاإُ  ٍء{ المشركون فٌما حكى هللا عنهم: }لَْو َشاَء َّللاَّ ًْ ْمنَا ِمْن َش نَا َوال َحرَّ

 [ .1ٗٔ]األنعام: 
اإلبلٌسٌة: وهم الذٌن ألروا باألمرٌن ـ الشرع والمدر ـ ولكنهم طعنوا فً حكمة هللا  -ثالثا: -

تعالى وعدله، وسموا بذلن لمشابهتهم إلبلٌس فً طعنه فً حكمة هللا تعالى وعدله، حٌث 
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَِنً ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ لال هللا تعالى حكاٌة عن إبلٌس: }أنَا خَ 

                                                             

 .ٔٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖ٘٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗ٘ٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب:(ٙ)
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[ ، فهنا ألر إبلٌس ٔٙ[ ، وكذلن: }أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْمَت ِطٌنًا{ ]اإلسراء: ٕٔ]األعراؾ: 
 بخلك هللا تعالى ولدرته،

وكذلن ألر بشرعه، ولكنه طعن فً حكمة هللا وعدله; ألنه أمره بالسجود لمن 
 .هو دونه بزعمه

 االنحراؾ هو اإلعراض عن تدبر كبلم هللا ورسوله.أن سبب  -ٖ
لال ابن أبً العز: "وكل من لال برأٌه وذوله وسٌاسته مع وجود النص، أو 
ٌٌْر ِمْنهُ  عارض النص بالمعمول فمد ضاهى إبلٌس حٌث لم ٌسلم ألمر ربه بل لال: }أَنَا َخ

". ولال تعالى: }َمْن ٌُِطِع ٕٔ"سورة األعراؾ: اآلٌةَخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ 
ٌِْهْم َحِفٌظاً{ "سورة النساء: اآلٌة َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلَناَن َعلَ سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ ". 1ٓالرَّ

ُ َوٌَ  َ فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبكُُم َّللاَّ ُ َؼفُوٌر ولال تعالى: }لُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ ْؽِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَّللاَّ
ُموَن َٖٔرِحٌٌم{ "سورة آل عمران: اآلٌة ". ولال تعالى: }فَبل َوَربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلٌماً{ "سور ا َلَض ٌْنَُهْم ثُمَّ ال ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّ ة فٌَِما َشَجَر بَ
 ".٘ٙالنساء: اآلٌة

ألسم سبحانه بنفسه أنهم ال ٌإمنون حتى ٌحكموا نبٌه وٌرضوا بحكمه وٌسلموا 
 .(ٔ)تسلٌما" 

وٌهملونه، بل ٌعملونه فً  (ٕ)لكن لٌس معنى ذلن أن السلؾ ٌرفضون العمل 
عالم الشهادة ال فً عالم الؽٌب إال على سبٌل اإلجمال دون التفصٌل، وال ٌثبتون بالعمل 

 شرعٌا، فعندهم للعمل مع الشرع حالتان ال ثالث لهما: حكما
الحالة األولى: أن ٌدل على ما دل علٌه الشرع فٌكون شاهدا أو مإٌدا ومصدلا فٌحتجون  -

حٌنبذ بداللة العمل على من خالؾ الشرع. وفً المرآن من هذا النوع أي من األدلة 

 ن األدلة هً عملٌة شرعٌة.العملٌة شًء كثٌر كؤدلة التوحٌد والنبوة والمعاد، فتل
لال ابن تٌمٌة: " إن كثٌرا مما دل علٌه السمع ٌعلم بالعمل أٌضا، والمرآن ٌبٌن 

 ما ٌستدل به العمل وٌرشد إلٌه وٌنبه علٌه كما ذكر هللا ذلن فً ؼٌر موضع.
فإنه سبحانه وتعالى بٌن من اآلٌات الدالة علٌه وعلى وحدانٌته ولدرته وعلمه 

شد العباد إلٌه، ودلهم علٌه، كما بٌن أٌضا ما دل على نبوة وؼٌر ذلن ما أر
 أنبٌابه، وما دل على المعاد وإمكانه، فهذه المطالب هً شرعٌة من جهتٌن:

 من جهة أن الشارع أخبر بها.
ومن جهة أنه بٌن األدلة العملٌة التً ٌستدل بها علٌها، واألمثال المضروبة فً 

فً ؼٌر هذا الموضع، وهً أٌضا عملٌة من جهة  المرآن هً ألٌسة عملٌة، ولد بسطت
 .(ٖ)أنها تعلم بالعمل أٌضا"

الحالة الثانٌة: أن ال ٌدل على ما دل علٌه الشرع ال نفٌا وال إثباتا، فحكم العمل إذا جواز  -
ما جاء به الشرع. أما أن ٌدل العمل على خبلؾ ما جاء به الشرع فٌكون معارضا له 

نمل، ولهذا لال أهل السنة: إن العمل الصرٌح ال ٌعارض فهذا ما ال ٌكون مع صحة ال
 النمل الصحٌح، ولالوا: "إن الرسل جاإوا بمحارات العمول ال بمحاالت العمول".

أي أن الرسل ال ٌخبرون بما ٌحٌله العمل، ولكن ٌخبرون بما ٌجٌزه العمل 
 .(ٗ)وٌحار فٌه، وهذا تحدٌد مولؾ أهل السنة من العمل مع الشرع

أن إبلٌس هو أبو الجن وذلن هو ظاهر المرآن وال معارض له ممبول فإن فوابد: ومن ال -ٗ
ٌر  ٌْ هللا سبحانه لد أخبر فً كتابه عن إبلٌس أنه اعترض على السجود بموله: }لَاَل أََنا َخ

[، فهو ٌتحدث عن خلمه هو ال عن ِٕٔمْنهُ َخلَْمتَِنً ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ:
                                                             

 .5ٔٔ، 5ٓٔشرح العمٌدة الطحاوٌة ص(ٔ)
 .التمٌٌز واإلدران والعلم والعملالعمل عند السلؾ آلة (ٕ)
 .11/ٖمجموع الفتاوى :(ٖ)
 .1ٕ٘-1ٓ٘انظر: أصول الدٌن عند اإلمام أبً حنٌفة: (ٗ)
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ٌَاَء ِمْن ؼٌر ٌَّتَهُ أَْوِل ه من أب أو جد فؤول الجن خلما هو إبلٌس وهو أبوهم }أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ
[ ،كما أن أول اإلنس خلما هو آدم ُٓ٘دونًِ َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ:
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن وهو أبوهم وإبلٌس لد خلك لبل آدم }َوَلمَْد َخلَْمنَا اإْلِ 

 .[2ٕ - ٕٙ({ ]الحجر:2ٕ( َواْلَجانَّ َخلَْمَناهُ ِمْن لَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم )ٕٙ)
:" ما كان إبلٌس من المبلبكة طرفة عٌن لط، -رحمه هللا-لال الحسن البصري 

 .(ٔ)وإنه ألصل الجن، كما أن آدم أصل اإلنس"
 .(ٕ)كثٌر:" وهذا إسناد صحٌح عن الحسن "لال ابن 

 :(ٖ)-رحمه هللا-لال ابن المٌم
 واسؤل أبا الجن اللعٌن أتعرؾ      الخبلق أم أصبحت ذا نكران

 .(ٗ)ولال ابن حجر فً الفتح:" إبلٌس ألنه أبو الجن كلهم "
وكل لول ؼٌر هذا ؼٌر فإنه معارض لظاهر المرآن كما أن مستنده النمل عن بنً 

ٌل فمرة ٌنسب إلى حً من المبلبكة وأخرى إلى الجن ولكن اصطفى فكان بٌن المبلبكة إسراب
... إلى ؼٌر ذلن من األلوال، والمسؤلة سمعٌة ال مجال للرأي فٌها، ومثلها ال ٌستند فٌه على 
اإلسرابٌلٌات، وتجدر اإلشارة إلى أنها لد وردت مجموعة من الرواٌات عن المتمدمٌن فً إبلٌس 

نسبته إلى الجن، وتحدٌد مهمته، وذكر عبادته، وكٌفٌة انتماله، إلى السماء وتسمٌته، وؼٌر وكٌفٌة 
 ذلن، ومصدر ذلن وهللا أعلم اإلسرابٌلٌات.

لال ابن كثٌر فً تفسٌره:" لد روي فً هذا آثار كثٌرة عن السلؾ، وؼالبها من 
ومنها ما لد ٌمطع بكذبه لمخالفته  اإلسرابٌلٌات التً تنمل لٌنظر فٌها، وهللا أعلم بحال كثٌر منها.

للحك الذي بؤٌدٌنا، وفً المرآن ؼنٌة عن كل ما عداه من األخبار المتمدمة; ألنها ال تكاد تخلو من 
 .(٘)تبدٌل وزٌادة ونمصان، ولد وضع فٌها أشٌاء كثٌرة"

 وحٌنبذ فبل داعً للعدول عن ظاهر المرآن.
إبلٌس بٌن المبلبكة وهو لٌس منهم، فاهلل لد وبهذا المول ٌزول اإلشكال عن كٌفٌة وجود 

خلمه وجعله بٌنهم، كما أنه خلك آدم وجعله فً الجنة ثم أنزل الجمٌع إلى األرض جزاءا وابتبلء، 
 .(ٙ)هذا بالنسبة ألبً الجن

 المرآن
 [ٖٗ({ ]الحجر : ٖٗ}لَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإن َن َرِجٌٌم )

 التفسٌر:
 .خرج من الجنة، فإنن مطرود من كل خٌرلال هللا تعالى له: فا

لال هللا تعالى له: فاخرج من  ، أي:"[ٖٗ}لَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(2)"الجنة
 .(1)"أي: من الجنة لال البؽوي: " 
 .(5)"من السماء أو من الجنة أو من جملة المبلبكة لال النسفً: أي:" 
ًٌّا ال ٌخالؾ وال ٌمانع ، بالخروج من المنزلة  لال ابن كثٌر:"  ٌمول آمًرا إلبلٌس أمًرا كون

 .(ٔ)"التً كان فٌها من المؤل األعلى

                                                             

 .ٙٓ٘/ٔ(:ص5ٙٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٔ/ ٔتتفسٌر ابن كثٌر :(ٕ)
 .5نونٌة ابن المٌم ) الكافٌة الشافٌة(: (ٖ)
 .5ٖٙ /ٙط دار المعرفة ) -فتح الباري شرح صحٌح البخاري(ٗ)
 .1ٙٔ/ ٘تفسٌر ابن كثٌر : (٘)
 .ٙ٘-٘٘انظر: اإلٌمان بالجن بٌن الحمٌمة والتهوٌل: (ٙ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (5)
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للجنة، وإن لم ٌجر ذكرها فً المصة تتضمنها، « ِمْنها»الضمٌر فً  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)"وٌحتمل أن ٌعود الضمٌر على ضٌفة المبلبكة

 .(ٖ)"فإنن مطرود من كل خٌر ، أي:"[َٖٗرِجٌٌم{ ]الحجر : }فَإِنََّن لوله تعالى: 
 .(ٗ)"مرجوم ملعون :معناه لال الزجاج:" 
 .(٘)"طرٌد لال البؽوي: أي:" 
} َرِجٌٌم { أي : مرجوم. وإنه لد أتبعه لعنةً ال تزال متصلة به ، الحمةً له  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"، متواترة علٌه إلى ٌوم المٌامة
 .(2)"المرجوم بالمول والشتم :أي ،المشتوم :«َرِجٌمٌ »ـوال عطٌة:"لال ابن  
شٌطان من الذٌن ٌرجمون بالشهب، أو مطرود من رحمة « رجٌم» لال الزمخشري: " 

هللا، ألن من ٌطرد ٌرجم بالحجارة. ومعناه: ملعون، ألن اللعن هو الطرد من الرحمة واإلبعاد 
 .(1)"راجع إلى الجنة أو السماء، أو إلى جملة المبلبكة« منها»منها. والضمٌر فً 

ألن اللعنة هو الطرد من الرحمة  ،ملعون :معناه ،مطرود من رحمة هللالال النسفً:"  
 .(5)"واإلبعاد منها
 .(ٓٔ)"الملعون«: الرجٌم» لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)"لال: ملعون. والرجم فً المرآن: الشتم {،فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّن َرِجٌمٌ ابن جرٌج: "}عن  
المبلبكة ، ورن لما لعن هللا إبلٌس ، تؽٌرت صورته عن صورة "سعٌد بن جبٌر:  لال 
 .(ٕٔ)"فكل رنة فً الدنٌا إلى ٌوم المٌامة منها رنةً ،
 المرآن

ٌِن ) ٌَْن الل ْعنَةَ إِلَى ٌَْوِم الّدِ  [ٖ٘({ ]الحجر : ٖ٘}َوإِن  َعلَ
 التفسٌر:

 وإن علٌن اللعنة والبعد من رحمتً إلى ٌوم ٌُْبعَث الناس للحساب والجزاء.
ٌمول: وإن ؼضب هللا علٌن بإخراجه إٌان من السموات وطردن عنها  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"إلى ٌوم المجازاة، وذلن ٌوم المٌامة
ٌِن ٌوم الجزاء، ومنه لول الشاعر لال ابن عطٌة:"  ٌَْوِم الّدِ

(ٔٗ): 
 .(٘ٔ)"ولم ٌَْبَك سوى العُْدوا ... ِن ِدنَّاهم كما َدانُوا

لٌل: إن أهل السموات ٌلعنون إبلٌس كما ٌلعنه أهل األرض، فهو ملعون  لال البؽوي: " 
 .(ٙٔ)"فً السماء واألرض

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (5)
 .ٕٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٗأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
: ٔ للمرزولً «الحماسة دٌوان شرح و ،المفصل المعجم فً كما -شٌبان بن شهل -الزمانً للفندالبٌت  (ٗٔ)
، والمحرر 5 /ٔ «الكشاؾ»و م،5ٙ2ٔ - هـ 12ٖٔ الماهرة - هارون السبلم وعبد أمٌن أحمد نشره - ٖ٘

 .2ٔ/ٔالوجٌز:
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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ألنه أبعد ؼاٌة ٌضربها الناس فً كبلمهم  ،حد اللعنة« ٌوم الدٌن»ضرب لال النسفً:"  
إنن مذموم مدعو علٌن باللعنة فً السموات واألرض إلى ٌوم الدٌن من ؼٌر أن  :والمراد به
 .(ٔ)"ذا جاء ذلن الٌوم عذبت بما ٌنسى اللعن معهفإ ،تعذب

 [:ٖ٘-ٖٗفوابد اآلٌتٌن:]
استكبار إبلٌس: الذل األبدي الذي ال عز بعده: }لال فاهبط منها من فوابد اآلٌة: ان عالبة  -ٔ

 [.ٖٔفما ٌكون لن أن تتكبر فٌها فاخرج إنن من الصاؼرٌن{ ]األعراؾ: 
ومن الفوابد: أن هللا سبحانه وتعالى تكلم هللا مع اللعٌن إبلٌس، فمال هللا تعالى: هللا تعالى:  -ٕ

 [. ٖٔ}لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما ٌَكُوُن لََن أَْن تَتََكبََّر فٌَِها{ ]األعراؾ:
 المرآن

 [ٖٙ({ ]الحجر : ٖٙ}لَاَل َرّبِ فَأَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )
 التفسٌر:

رنً فً الدنٌا إلى الٌوم الذي تَْبَعث فٌه عبادن، وهو ٌوم المٌامة  .لال إبلٌس: رب أّخِ
 .(ٕ)"فؤخرنً }إلى ٌوم ٌبعثون{لال النسفً:أي:"  
 .(ٖ)لال السمعانً:" أي: أمهلنً ، سؤل المهلة إلى المٌامة" 
 .(ٗ)"أراد الخبٌث أن ال ٌموت لال البؽوي: " 
هذا السإال من إبلٌس لم ٌكن عن ثمته منه بمنزلته عند هللا تعالى، وأنه  "لال المرطبً: 

أهل أن ٌجاب له دعاء، ولكن سؤل تؤخٌر عذابه زٌادة فً ببلبه، كفعل اآلٌس من السبلمة. وأراد 
 .(٘)"بسإاله اإلنظار إلى ٌوم ٌبعثون: أال ٌموت، ألن ٌوم البعث ال موت فٌه وال بعده

وإن ؼضب هللا علٌن بإخراجه إٌان من السموات وطردن عنها ٌمول:  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"إلى ٌوم المجازاة، وذلن ٌوم المٌامة

ٌمول تعالى ذكره: لال إبلٌس: رّب فإذ أخرجتنً من السموات ولعنتنً، لال الطبري:"  
رنً إلى ٌوم تبعث خلمن من لبورهم فتحشرهم لمولؾ المٌامة  .(2)"فؤّخِ

أراد بذلن أن ٌجد فسحة إلؼوابهم وٌؤخذ منهم ثؤره وٌنجو من الموت  لال أبو السعود:" 
 .(1)الستحالته بعد ٌوم البعث"

وإنه لما تحمك الؽضب الذي ال َمَردَّ له ، سؤل من تمام حسده آلدم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"وذرٌته النظرة إلى ٌوم المٌامة ، وهو ٌوم البعث

 ، وجهان: [ٖٙفَؤَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]الحجر : وفً لوله تعالى: }لَاَل َرّبِ 
 .(ٓٔ)أحدهما : أنه سؤله اإلنظار بالعموبة إلى البعث وهو ٌوم المٌامة

َب  ٌْ والثانً : أنه سؤله اإلنظار بالحٌاة إلى ٌوم ٌبعثون وهو ٌوم المٌامة لببل ٌذوق الموت، فَؤُِج
هً النفخة األولى لٌذوق الموت بٌن النفختٌن، وهو ، و«ٌوم الولت المعلوم»باإلنظار إلى 

 .(ٕٔ)الكلبً، و(ٔٔ)ابن عباسأربعون سنة ، لاله 

                                                             

 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22/٘تفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 ٕٕٗٙ/2(.:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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أراد إبلٌس إن ال ٌذوق الموت، فمٌل: فإنن من المنظرٌن إلى ٌوم  لال ابن عباس:" 
الولت المعلوم لال: النفخة األولى ٌموت فٌها إبلٌس، وبٌن النفخة والنفخة أربعون سنة. لال: 

 .(ٔ)"فٌموت إبلٌس أربعون سنة
 الفوابد:
 االعتماد فرع من المعرفة.من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٔ
فً اآلٌة الرد على الجمهمٌة فً لولهم بؤن اإلٌمان معرفة الرب بالملب، والكفر جهل  -ٕ

الرب بالملب فمن عرؾ ربه بملبه فهو مإمن، ولو فعل جمٌع المنكرات وجمٌع أنواع 
 الردة، نعوذ باهلل. 

لمد الترفت الجهمٌة عن أهل السنة فً ممصودهم بالمعرفة، فبٌنما ذكر أهل 
ال ٌستلزم التصدٌك أو  -بمعنى العلم أو اإلعبلم بالموضوع  - السنة أن المعرفة

التكذٌب، وإنما إن كان العلم بمعنى تحمك المعرفة بالشا على ما هو علٌه فً الحمٌمة 
وهً  -فإنه متضمن للتصدٌك بطرٌك اللزوم، وال محالة وال ٌتصور مع هذه الحالة 

وإن  -ر معها تكذٌب فً النفس أن ٌصٌ -تحمك العلم النفسً بالموضوع على حمٌمته 
بٌنما أثبت الجهمٌة إمكان تحمك العلم النفسً  -أمكن التكذٌب فً الظاهر باللسان جحوداً 

ً نفسٌاً. وهو ما ال  بالشا على ما هو علٌه فً حمٌمته ثم تكذٌبه فً نفس األمر تكذٌبا
نة ٌمكن تصوره أو إمكان حدوثه كما لرر هذا اإلمام ابن تٌمٌة عن أهل الس

 .(ٕ)والجماعة
ٌمول ابن حزم: "ذهب لوم إلى أن اإلٌمان إنما هو معرفة هللا تعالى بالملب فمط، وإن  

أظهر الٌهودٌة أو النصرانٌة وسابر أنواع الكفر بلسانه وعبادته. فإذا عرؾ هللا تعالى 
 . (ٖ)بملبه فهو مسلم من أهل الجنة" 

 -دون إظهار الكفر باللسان  حتى -وهذا المدر وحده ال ٌكفً إلثبات اإلٌمان 
وإال كان إبلٌس مإمناً، فمد لال هللا تعالى على لسانه: }لال أنظرنً إلى ٌوم ٌبعثون{، 

َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{ ]الحشر :  [، وهذا المدر ٙٔولال تعالى حاكٌاً عن إبلٌس: }ِإنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ
ال خبلؾ فٌه بٌن أهل السُّنَّة
(ٗ) .  
ال ٌحتاج إلٌه وٌكتفى بالمعرفة لكان من جحد هللا باللسان وعرفه  فلو كان المول

بملبه مإمنا، ولكان إبلٌس مإمنا ألنه عارؾ بربه ٌعرؾ أنه خالمه وممٌته وباعثه 
ومؽوٌه لال: }لال رب بما أؼوٌتنً ألزٌنن لهم فً األرض وألؼوٌنهم أجمعٌن{] 

ولال تعالى: }لال ما منعن أا ، ون{[. ولال تعالى: }لال أنظرنً إلى ٌوم ٌبعث5ٖالحجر: 
 [.ٕٔتسجد إذ أمرتن لال أنا خٌر منه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن{ ]األعراؾ: 

ولكان الكفار مإمنٌن بمعرفتهم ربهم وإن أنكروا بلسانهم. لال هللا تعالى: 
النمل:  ]}وجحدوا بها واستٌمنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كٌؾ كان عالبة المفسدٌن{

 فلم ٌجعلهم مع استٌمانهم بؤن هللا واحد مإمنٌن مع جحدهم بلسانهم. [، ٗٔ
وما ذكر من األدلة ؼاٌتها أن تدل على أن المول باللسان من اإلٌمان، وأن أصل 
اإلٌمان الذي هو الدخول فً اإلسبلم ال ٌحصل إال بالتصدٌك بالملب واإللرار باللسان ال 

 ان.تدل على أن األعمال لٌست من اإلٌم
 المرآن

 [1ٖ - 1ٖ({ ]الحجر : 1ٖ( إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم )1ٖ}لَاَل فَِإن َن ِمَن اْلُمْنَظِرٌَن )

 التفسٌر:
ْرُت هبلكهم إلى الٌوم الذي ٌموت فٌه كل الخلك بعد النفخة األولى  .لال هللا له: فإنن ممن أخَّ

                                                             

 ٕٕٗٙ/2(.:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٔ/ ٘"الرسالة التسعٌنٌة" بالفتاوى الكبرى انظر:  (ٕ)
 .11ٔ/ٖالملل والنحل البن حزم  (ٖ)
(ٗ) . 



ٗ5 
 

ْرُت  [، أي:"2ٖ{]الحجر: اْلُمْنَظِرٌنَ }لَاَل فَإِنََّن ِمَن لوله تعالى:  لال هللا له: فإنن ممن أخَّ
 .(ٔ)"هبلكهم
 .(ٕ)ٌعنً: من المإجلٌن" لال الماوردي والمرطبً:" 
ر هبلكه إلى ٌوم الولت المعلوم لهبلن جمٌع لال الطبري:"   لال هللا له: فإنن ممن أُّخِ

"َدٌَّارخلمً، وذلن حٌن ال ٌبمى على األرض من بنً آدم 
(ٖ). 

 .(ٗ)"أجٌب إلى ذلن استدراًجا له وإمهاال لال ابن كثٌر:" 
أجابه تعالى إلى ما سؤل ، لما له فً ذلن من الحكمة واإلرادة والمشٌبة  لال ابن كثٌر:"و 

التً ال تخالؾ وال تمانع ، وال ُمعَّمَِب لحكمه ، وهو سرٌع الحساب"
(٘). 

وكان طلب اإلنظار إلى النفخة الثانٌة حٌث ٌموم الناس لرب العالمٌن،  لال المرطبً:" 
فؤبى هللا ذلن علٌه. ولال:}إلى ٌوم ٌبعثون{، ولم ٌتمدم من ٌبعث، ألن المصة فً آدم وذرٌته، 

 .(ٙ)فدلت المرٌنة على أنهم هم المبعوثون"
إلى الٌوم الذي ٌموت فٌه كل  أي:"[، 1ٖ{]الحجر: إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُومِ لوله تعالى:}
 .(2)"الخلك بعد النفخة األولى

لال الطبري:أي:" إلى ٌوم ٌنفخ فً الصور، فٌصعك من فً السموات ومن فً األرض  
 . (1)إال من شاء هللا"

وإنما أراد عدو هللا األجل إلى  ،وهً النفخة األولى ،إلى أجل مولوت :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(5)"ذوق الموت ألنه لد علم أنه ال ٌموت بعد البعثٌوم ٌبعثون لببل ٌ

ٌعنً: النفخة األولى التً ٌموت بها كل حً، وأراد عدو هللا أن  لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٓٔ)"ٌإخره إلى النفخة اآلخرة التً ٌبعث بها الخلك

وٌمال: لم تكن  ..أي: الولت الذي ٌموت فٌه الخبلبك، وهو النفخة األولى لال البؽوي: " 

 .(ٔٔ)"إجابة هللا تعالى إٌاه فً اإلمهال إكراما له، بل كانت زٌادة فً ببلبه وشمابه
 ،فً معنى واحد« ٌوم الولت المعلوم»و« ٌوم ٌبعثون»و« ٌوم الدٌن»لال النسفً:"  

ذي إنما سؤل اإلنظار إلى الٌوم ال :ولٌل ،ولكن خولؾ بٌن العبارات سلوكا بالكبلم طرٌمة الببلؼة
ألنه ال ٌموت ٌوم البعث أحد فلم ٌجب إلى ذلن وانظر إلى آخر أٌام  ،فٌه ٌبعثون لببل ٌموت

 .(ٕٔ)"التكلٌؾ
الولت: عبلمة لما ٌمع فٌه الفعل، منه: موالٌت الحج، وهً عبلمات  لال ابن فورن:" 

 .(ٖٔ)"ٌحرم الناس عندها
 .(ٗٔ)"فلم ٌنظره إلى ٌوم البعث، ولكن أنظره إلى الولت المعلوم لال السدي:" 

 ثبلثة وجوه: «الولت المعلوم»وفً 
 .(ٔ)فٌموت إبلٌس ثم ٌبعثأحدها : معلوم عند هللا تعالى، مجهول عند إبلٌس، 

                                                             

 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 2ٕ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:5٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر ابن فورن: (ٖٔ)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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الثانً : إلى ٌوم النفخة األولى ٌموت إبلٌس. وبٌن النفخة والنفخة أربعون سنة . فتكون مدة 
، وابن جرٌر (ٗ)، وبه لال مماتل(ٖ)، وسفٌان(ٕ)إبلٌس أربعٌن سنة ، وهو لول ابن عباسموت 
 .(٘)الطبري
أراد إبلٌس إن ال ٌذوق الموت، فمٌل: فإنن من المنظرٌن إلى ٌوم  لال ابن عباس:" 

الولت المعلوم لال: النفخة األولى ٌموت فٌها إبلٌس، وبٌن النفخة والنفخة أربعون سنة. لال: 
 .(ٙ)"فٌموت إبلٌس أربعون سنة

وإن كان وهذا  ، ولال:"(2). حكاه ابن عطٌةأمره كان إلى ٌوم بدر وأنه لتل ٌوم بدر أنالثالث: 
 .(1)"روي فهو ضعٌؾ
 .(5)لموت جمٌع الخبلبك فٌه ،«ٌوم الولت المعلوم»وسمً 

}إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت  ممٌدا:..هذا اإلنظار إلى النفخة األولى، كما لال لال السمعانً:" 
[، وأراد به: النفخة األولى، فإن لٌل: وهل ٌجوز أن ٌجٌب هللا 1ٔ، ص:1ٖاْلَمْعلُوِم{ ]الحجر : 

دعوة الكافر; حٌث أجاب دعوة اللعٌن؟ لٌل: ٌجوز على طرٌك االستدراج والمكر واإلمبلء ال 
 .(ٓٔ)على سبٌل الكرامة"

 ؟«إنن منهم»فإن لال لابل: "فهل أَحٌد ُمْنظٌر إلى ذلن الٌوم سوى إبلٌس، فٌمال له:
الساعة، فهم لٌل: نعم، َمْن لم ٌمبض هللا روحه من خلمه إلى ذلن الٌوم، ممن تموم علٌه 

من المنظرٌن بآجالهم إلٌه. ولذلن لٌل إلبلٌس: }إنن من المنظرٌن{ ، بمعنى: إنن ممن ال ٌمٌته 
 .(ٔٔ)هللا إال ذلن الٌوم"
فإن للت: لم أجٌب إلى استنظاره، وإنما استنظر لٌفسد عباده وٌؽوٌهم  :"الزمخشريلال 

 ؟ 
عظم الثواب، وحكمه حكم ما خلك للت: لما فً ذلن من ابتبلء العباد، وفً مخالفته من أ

فً الدنٌا من صنوؾ الزخارؾ وأنواع المبلذ والمبلهً، وما ركب فً األنفس من الشهوات 
 .(ٕٔ)لٌمتحن بها عباده"

 :(ٖٔ)بلٌس، لوالنوفً كبلم هللا تعالى ال
 كلمه على لسان رسوله.  :أحدهما
 .كلمه تؽلٌظا فً الوعٌد ال على وجه التكرمة والتمرٌب -الثانً

 [:1ٖ-2ٖفوابد اآلٌتٌن:]
استجاب هللا لشر خلمه وهو إبلٌس فمن الجابز أن ٌستجٌب هللا دعاء الكافر لحكمة ٌرٌدها  -ٔ

 هللا تعالى.

                                                                                                                                                                               

 .2ٕ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٓٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:انظر:  (٘)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٖٙ/ٖالمحرر الوجٌز:(1)
 .ٓٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . 5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)

وهذا السإال إنما ٌورده وٌلتزم الجواب عنه المدرٌة الذٌن ٌوجبون على هللا تعالى رعاٌة  ولال محمك الكشاؾ:"
المصالح فً أفعاله. وأما أهل السنة فمد أصؽوا حك اإلصؽاء إلى لوله تعالى ال ٌسبل عما ٌفعل وهم ٌسبلون فبل 

 من ٌورده". ٌورد أحد منهم هذا السإال وال ٌجٌب عنه
 .2ٕ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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ً إلى أن تموم الساعة، لال  -علٌه اللعنة-من فوابد اآلٌة الكرٌمة، أن إبلٌس -ٕ سٌبمى حٌّا
ٌّاً إلى ٌوم المٌامة.تعالى:}إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم{، إذ حصل على   وعد من هللا بإبمابه ح

، -علٌه اللعنة-مع إبلٌس إحتمال أن ٌكون بعض الجن منظرٌنفً اآلٌة إشارة إلى  -ٖ
 الجن مخلولات تموت كما ٌموت اإلنس.و

ْنس{  لال األلوسً: "واستدل بموله عز وجل: }فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ
 . (ٔ)اآلٌة على أن الجن ٌموتون لرنا بعد لرن كاألنس" ،[1ٔحماؾ : ]األ

وروي عن الحسن فً بعض مجالسه: أن الجن ال ٌموتون، فاعترضه لتادة بهذه اآلٌة 
 .(ٕ)فسكت
وٌمول ابن حجر الهٌتمً معلما على لول الحسن هذا: "اآلٌة دلٌل على أنهم ٌموتون،  

ا، بل ٌنظرون مع إبلٌس، فإذا مات ماتوا معه، للنا: إن فإن أراد الحسن أنهم ال ٌموتون مثلن
أراد ذلن فً بعضهم كشٌاطٌن إبلٌس وأعوانه فهو محتمل، وإن أراد ذلن نافاه ما ورد من 

 .(ٖ)الولابع الكثٌرة فً موتهم"
لال الماضً بدر الدٌن الشبلً: "ومعنى لول الحسن أن الجن ال ٌموتون أنهم منظرون  

ت ماتوا معه، وظاهر المرآن ٌدل على أن إبلٌس ؼٌر مخصوص باالنظار مع إبلٌس، فإذا ما
إلى ٌوم المٌامة، أما ولده ولبٌله فلم ٌمم دلٌل على أنهم منظرون معه، وظاهر لوله تعالى: 

[. ٌدل على أن ثم منظرٌن ؼٌر إبلٌس، ولٌس فً ٘ٔ}لال إنن من المنظرٌن{ ]األعراؾ: 
الجن كلهم، فٌحتمل أن ٌكون بعض الجن منظرٌن، أما  المرآن ما ٌدل على أن المنظرٌن هم

 .(ٗ)كلهم فبل دلٌل علٌه"
وسبل ابن حجر عن موت الجن فمال: "كل الحٌوانات ٌموتون، وكذلن سابر العالم، 

[. مع لوله تعالى: }كل شًء هالن إال وجهه ٕٙلموله تعالى: }كل من علٌها فان{ ]الرحمن: 

 [.11]المصص: 
 سنة على موتهم:وأما الدلٌل من ال

فعن ابن عباس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "أعوذ بعزتن الذي ال إله إال أنت الذي ال ٌموت،  -
 . وهو أصرح األحادٌث الدالة على موت الجن .(٘)والجن واإلنس ٌموتون"

وكل ملن الموت بمبض أرواح المإمنٌن "وأخرج عن ابن جرٌر عن ابن عباس لال:  -
والمبلبكة، وملن بالجن، وملن بالشٌاطٌن، وملن بالطٌر والوحوش والسباع والحٌات، 

 .(ٙ)فهم أربعة أمبلن"
حدٌث الفتى الذي صرعه الجنً، وفٌه دلٌل على أن الجن ٌموتون، فمد ورد فً  -

 .(2)الحدٌث: "فما ٌدرى أٌهما أسرع موتا الحٌة أم الفتى"
نون المدٌنة، لموله علٌه الصبلة والسبلم ولد كانت تلن الحٌة من الجن الذٌن ٌسك
 .(1)فً الحدٌث: "إن فً المدٌنة جنا لد أسلموا .. "

وأما عن بعثهم بعد الموت فإن كثٌرا من اآلٌات المرآنٌة التً توعدت العصاة والكفرة، 
لد دلت على بعثهم بعد الموت ومحاسبتهم على أعمالهم، لال هللا تعالى فً سإال الكفرة من 

ٌن فً اآلخرة: ٌا معشر الجن واإلنس ألم ٌؤتكم رسل منكم ٌمصون علٌكم آٌاتً وٌنذرونكم الجنس

                                                             

 .ٕٔ/ ٕٙروح المعانً:(ٔ)
 .ٕٔ/ ٕٙروح المعانً:(ٕ)
 .2ٔالفتاوى الحدٌثٌة: (ٖ)
 .ٕ٘ٔآكام المرجان فً أحكام الجان: (ٗ)
 .(2ٔ2ٕ(، ومسلم )2ٖ1ٖرواه البخاري )(٘)
 .2ٔالفتاوى الحدٌثٌة: (ٙ)
 .الخدري رضً هللا عنه(. من حدٌث أبً سعٌد ٖٕٕٙرواه مسلم )(2)
 .(. من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنهٖٕٕٙرواه مسلم )(1)
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وتمت كلمة ربن ألمؤلن جهنم من الجنة }[. ولوله تعالى: ٖٓٔلماء ٌومكم هذا لالوا بلى ]األنعام: 
 . (ٔ)[5ٔٔ]هود:  {والناس أجمعٌن

 .وإمهاال وفتنة للثملٌنإلى ذلن استدراًجا له  -علٌه اللعنة-إبلٌسإنما أُجٌَب   -ٗ
فإن إبلٌس عارؾ بربه، }لال رب أنه الٌكتفً بمعرفة هللا دون اإلٌمان به، ومن الفوابد:  -٘

وكذلن فرعون وأكثر الكافرٌن. لال تعالى: }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن ، فؤنظرنً إلى ٌوم ٌبعثون{
ُ لُِل  ِ َبْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]لممان : َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ [. ٕ٘اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ِ لُْل أَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ( 1ٗ)}لُْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن فٌَِها إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمونَ  َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ
 . الكاملة المستلزمة لبلهتداءوإنما المطلوب هو المعرفة  ،[1٘-1ٗ]المإمنون : 

 المرآن
ٌْتَنًِ َْلَُزٌَِّنن  لَُهْم فًِ اْْلَْرِض َوَْلُْغِوٌَن ُهْم أَْجَمِعٌَن )  [1ٖ({ ]الحجر : 1ٖ}لَاَل َرّبِ بَِما أَْغَو

 التفسٌر:
نَنَّ لذرٌة آدم معاصٌن فً األرض،  لال إبلٌس: رّبِ بسبب ما أؼوٌتنً وأضللتنً ألحّسِ

 .وألضلنهم أجمعٌن عن طرٌك الهدى
ٌْتَِنً{ ]الحجر : لى:لوله تعا  لال إبلٌس: رّبِ بسبب ما  ، أي:"[5ٖ}لَاَل َرّبِ بَِما أَْؼَو

 .(ٕ)"أؼوٌتنً وأضللتنً
 .(ٖ)ٌمول: فبما أضللتنً" لال الطبري:" 
 .(ٗ)فبسبب إؼوابن إٌاى" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)أي : كما أؼوٌتنً" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"أضللتنً. ولٌل: خٌبتنً من رحمتن لال البؽوي: أي:" 
أي: فبما أولعت فً للبً من الؽً والعناد واالستكبار. وهذا ألن كفر  لال المرطبً:" 

إبلٌس لٌس كفر جهل، بل هو كفر عناد واستكبار، لٌل: معنى الكبلم المسم، أي فبإؼوابن إٌاي 
 «:ص»لمول لوله فً أللعدن لهم على صراطن، أو فً صراطن، فحذؾ. دلٌل على هذا ا

تَِن أَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن{ ]ص :  [، كؤن إبلٌس أعظم لدر إؼواء هللا إٌاه لما فٌه من 1ٕ}فَبِِعزَّ
التسلٌط على العباد، فؤلسم به إعظاما لمدره عنده. ولٌل: الباء بمعنى البلم، كؤنه لال: فئلؼوابن 

إٌاي. ولٌل: هو استفهام، كؤنه سؤل بؤي شً إٌاي. ولٌل: هً بمعنى مع، والمعنى فمع إؼوابن 
 .(2)أؼواه؟. وكان ٌنبؽً على هذا أن ٌكون: فبم أؼوٌتنً؟"

ٌْتَِنً{ ]الحجر : وألهل اللؽة فً معنى   ، لوالن:[5ٖلوله تعالى: }لَاَل َرّبِ بَِما أَْؼَو
ٌِّنَنَّ }، وتمدٌره : فبإؼوابن لً (1)أحدهما : أنه على معنى المسم لَُهْم فًِ اأْلَْرِض َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَلَُز

 .{أَْجَمِعٌنَ 
تَنًِ}وكؤن لوله  لال الطبري:"  ٌْ خّرج مخرج المسم، كما ٌمال: باهلل، أو بعّزة  {،بَِما أَْؼَو

 .(5)"هللا ألؼوٌنهم
وفً هذا بٌان واضح على فساد ما ٌمول المدرٌة،  من أن كل من كفر أو  لال الطبري:" 

آمن فبتفوٌض هللا أسباَب ذلن إلٌه، وأن السبب الذي به ٌصل المإمن إلى اإلٌمان، هو السبب 
الذي به ٌصل الكافر إلى الكفر. وذلن أّن ذلن لو كان كما لالوا: لكان الخبٌث لد لال بموله: }فبما 

                                                             

 .ٕ٘انظر: عالم الجن فً ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرٌم عبٌدات : (ٔ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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، وكان فً إخباره عن «اإلصبلح»هو سبب« اإلؼواء»ا أصلحتنً، إذ كان سببأؼوٌتنً{ ،فبم
اإلؼواء إخباٌر عن اإلصبلح، ولكن لما كان سبباهما مختلفٌن، وكان السبب الذي به ؼَوى وهلن 

 .(ٔ)من عند هللا. أضاؾ ذلن إلٌه فمال: }فبما أؼوٌتنً{"
 .(ٕ)س أعلُم باهلل منهم!"دمحم بن كعب المرظً: "لاتل هللا المدرٌّة، إلبلٌلال  

أَلَُزٌِّنَنَّ لَُهْم فًِ اأْلَْرِض }، تمدٌره : فؤلنن أؼوٌتنً (ٖ)والثانً : أنه على معنى المجازاة
 .{َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌنَ 

ٌْتَِنً{ ]الحجر :  وفً معنى لوله:}   ، أربعة ألوال:[5ٖأَْؼَو
 .(٘)وابن زٌد، (ٗ)أحدها : معناه أضللتنً ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)اإلضبلل واإلبعاد"«: اإلؼواء»ولال المرطبً:"
 : (2)خٌبتنً من جنتن، او من رحمتن، ومنه لول الشاعر :والثانً : معناه

ًّ البما  ًٌْرا ٌَْحَمد النَّاس أْمَرهُ                 َوَمْن ٌَْؽَو ال ٌَْعَدْم على الؽَ  فََمْن ٌَْلَك َخ
 .(1)أي: ومن ٌخب 

[ أي عذاباً ، لاله  5٘والثالث : معناه: عذبتنً، كموله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَْلمَوَن َؼٌاً{ ] مرٌم : 
 .(5)الحسن

 . (ٓٔ)والرابع : معناه: أهلكتنً بلعنن لً
الدعاء إلى الؽً بلتزٌٌن والترؼٌب، والؽً حبلؾ «: اإلؼواء» لال ابن فورن:" 
 .(ٔٔ)"الرشد

 5٘}فََسْوَؾ ٌَْلمَوَن َؼٌاً{ ] مرٌم :  بلن، لال هللا تعالى:اإله«: اإلؼواء»ولال المرطبً:"
 .(ٕٔ)أي: هبلكا" [،

 :(ٖٔ)ٌمال: ؼوى الفصٌل إذا أشفى على الهبلن بفمد اللبن ، لال الشاعر 

ا َوال َمٌٍِّت َؼَوى ٌَْس فَِصٌلَُها                  ِبَراِزبَِها َدرًّ ُمعَطَّفَةُ األَثْنَاِء َل
(ٔٗ) 

فً كبلم العرب: تزٌٌن الرجل للرجل الشًء حتى ٌحّسنه عنده، « اإلؼواء»وأصل  
ا له، ولد حكً عن بعض لبابل طٌا، أنها تمول:"أصبح فبلن ؼاوًٌا"، أي: أصبح  ؼارًّ

 .(٘ٔ)مرًٌضا

                                                             

 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:صٖٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٕٔ(:صٖٔٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕٔ(:صٕٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
البٌت للمرلش األصؽر: ربٌعة بن سلٌمان بن سعد بن مالن ضٌٌعة بن لٌس بن ثعلبة، وهو ابن أخً المرلش (2)

( . وفً )اللسان: ؼوى( لال: الؽً: 1ٔٔالمرلش األكبر، وعم طرفة بن العبد )المفضلٌات، طبع الماهرة ص 
والخٌبة. ؼوى )بالفتح( ؼٌا، وؼوى )بالكسر( ؼواٌة. األخٌرة عن أبً عبٌد: ضل. ورجل ؼاو، وؼو،  الضبلل

 .وؼوى، وؼٌان: ضال. وأؼواه هو. وأنشد للمرلش: " فمن ٌلك. . . . البٌت "
 .2ٗٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٗٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٖ/ٕٔر الطبري:انظر: تفسٌ (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر ابن فورن: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
، وفً 2ٖٔ، واسمه "عامر بن المجنون"كما فً الشعر والشعراء: ، الرٌح الجرمً البٌت لمدرج (ٖٔ)

، صوابه ما  "عامر المجنون" 2ٗٓٔ، وجاء فً المعانً الكبٌر: ٘ٔٔ/ ٖ، واألؼانً 1ٖٓالوحشٌات رلم: 
 أثبت.
 .ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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نَنَّ لذرٌة آدم معاصٌن ، أي:" [5ٖ} أَلَُزٌِّنَنَّ لَُهْم فًِ اأْلَْرِض{ ]الحجر : لوله تعالى:  ألحّسِ
 .(ٔ)"ألرضفً ا

 .(ٕ)"ألحسنّن لهم معاصٌن، وألحببنها إلٌهم فً األرض لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)"حب الدنٌا ومعاصٌن لال البؽوي: أي:" 
ٌزٌن لهم الدنٌا فً أمرهم بها، وٌخبرهم أنه ال بعث وال حساب  لال ابن أبً زمنٌن: " 

 .(ٗ)"وال جنة وال نار; ٌوسوس ذلن إلٌهم
تزٌٌنه هنا ٌكون بوجهٌن: إما بفعل المعاصً، وإما بشؽلهم بزٌنة الدنٌا  لال المرطبً:" 

 .(٘)"عن فعل الطاعة
وألضلنهم أجمعٌن عن طرٌك ، أي:" [5َٖوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى:}

 .(ٙ)"الهدى
 .(2)"ٌمول: وألضلَّنهم عن سبٌل الرشاد لال الطبري: " 
 .(1)"أي: ألضلنهم، }أجمعٌن{ والبؽوي: " لال ابن ابً زمنٌن 
 .(5)"ألضلنهم عن طرٌك الهدى :أي لال المرطبً:" 
لال: " إن الشٌطان لال: وعزتن ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً سعٌد، رضً هللا عنه أن رسول هللا و 

وعزتً رب ال أبرح أؼوي عبادن ما دامت أرواحهم فً أجسادهم، فمال الرب تبارن وتعالى: 
 .(ٓٔ)وجبللً ال أزال أؼفر لهم ما استؽفرونً"

 الفوابد:
 فمال:نسب إؼواءه إلى باربه وخالمه دون نفسه،  -علٌه اللعنة-بلٌسإمن فوابد اآلٌة:أن  -ٔ

ٌْتَِنً{ ]الحجر :  ا ٌتبٌن لبح عمٌدة المدرٌة التً تمول: إن ضللت نوه، [5ٖ}َرّبِ بَِما أَْؼَو
لفعلً وإؼوابً وضبللً ولد أبا ذلن ممدمهم فً  فؤنا الذي أضل نفسً وأنا خالك

الضبلل واالضبلل إبلٌس اللعٌن ونسب االؼواء إلى من خلمه فٌه وزٌنه له حتى ؼوى 
  واؼوى وضل وأضل.

ٌؽوي به إبلٌس بنً آدم هو التزٌن لؤلشٌاء حتى ولو كانت دمٌمة لبٌحة الذي سبلح ال نأ -ٕ
 مً.ٌصٌرها بوسواسه زٌنة حسنة حتى ٌؤتٌها اآلد

فمال :}أَلَُزٌِّنَنَّ لَُهْم الدٌن بتزٌٌنه فً األرض، توعد عدو هللا بؤن ٌصد الناس عن ومنها:  -ٖ
 {.فًِ اأْلَْرِض 

واتخاذ السبل  الصراط المستمٌم وحذرنا المولى سبحانه من الحٌاد عن
َّبِعُواْ السُّبَُل والضبلالت مكانه كما لال تعالى: }َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ  َوالَ تَت

اكُم بِِه لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{ ]األنعام:  َق بِكُْم َعن َسبٌِِلِه ذَِلكُْم َوصَّ  . [ٖ٘ٔفَتَفَرَّ
: "إن الصراط محتضر تحضره -رضً هللا عنه-عبدهللا بن مسعود  لال

فاعتصموا بحبل هللا الشٌاطٌن ٌنادون ٌا عبدهللا هلم هذا الطرٌك لٌصدوا عن سبٌل هللا 
 .(ٔٔ)فإن حبل هللا هو كتاب هللا"

                                                             

 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .2ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (1)
 .2ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .حسن( ٓ٘ٙٔ) الجامع وصحٌح( 2ٙ2ٕ( )5ٕٓ/ ٗ) للحاكم الصحٌحٌن على المستدرن(ٓٔ)
 .(.52ٕ/ ٔ، والشرٌعة لبلجري )2/2ٕ(:ص2٘ٙٙ تفسٌر الطبري:)(ٔٔ)
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: التحذٌر من كٌد إبلٌس، فإذا كان فعل جمع األبوٌن ما فعل فإنه سٌفعل مع الذرٌة أشد -ٗ
 فهو ٌهدد وٌتوعد. { أَلَُزٌِّنَنَّ لَُهْم فًِ اأْلَْرِض َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌنَ }
 المرآن

 [ٓٗ({ ]الحجر : ْٓٗخلَِصٌَن )}إاِل  ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلمُ 

 التفسٌر:
 .إال عبادن الذٌن هدٌتهم فؤخلصوا لن العبادة وحدن دون سابر خلمن

ٌمول: إال من أخلصته بتوفٌمن فهدٌته، فإن ذلن ممن ال سلطان لً علٌه  لال الطبري: " 
 .(ٔ)"وال طالة لً به

 .(ٕ)"الموحدٌنلال ابن أبً زمنٌن: ٌعنً: " 
 .(ٖ)"أي: الذٌن أخلصتهم لنفسن السمعانً:"لال  
ولد علم إبلٌس أن هللا استخلص عبادا لدٌنه لٌس له  ،أهل التوحٌد :ٌعنً لال مماتل:" 

ٌِْهْم سُْلَطاٌن{ ]الحجر :  ٌَْس لََن َعلَ ، اإلسراء: ٕٗعلٌهم سلطان، فذلن لوله سبحانه: }إِنَّ ِعبَاِدي لَ
حرزا  :ٌعنى ،[٘ٙملن أن تضلهم عن الهدى }َوَكفَى بَِربَِّن َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  :ٌعنى ،[٘ٙ

 .(ٗ)"ومانعا لعباده
، أي: «البلم»المإمنٌن الذٌن أخلصوا لن الطاعة والتوحٌد، ومن فتح  لال البؽوي: أي:" 

 .(٘)"من أخلصته بتوحٌدن واصطفٌته
 .(ٙ)"ٌعنً: المإمنٌن {،ِصٌنَ إِال ِعَباَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَ :}عن الضحان  
 .(2)"لال لتادة: هذه ثَنٌَِّة هللا تعالى ذكره {،إِال ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌنَ :"}لتادة  عن 
استثنى إبلٌس }إال عبادن منهم المخلصٌن{ مع حرصع على إؼواء  لال ابن فورن:" 

 .(1)"الجمٌع; ألنه أٌس ممن ٌعلم أنه ال ٌجٌب، ولٌس له سلطان إال باإلؼواء

هو تصفٌة األعمال عن الؽٌن وعن اآلفات المانعة من  :«اإلخبلص» لال المشٌري:" 
ؼواء لّما تحمك من عناٌة الحّك صالح األعمال ولد علم اللعٌن أنه ال سبٌل له إلٌهم باإل

 .(5)"بشؤنهم
الناس كلهم أموات إال العلماء، والعلماء كلهم نٌام إال العاملٌن،  لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(ٓٔ)"والعاملون كلهم مؽترون إال المخلصٌن، والمخلصون على خطر عظٌم
إال من أخلص طاعتن، فإنه ال سبٌل لً  ٌعنً: ،«إال ِعباَدَن ِمْنُهُم الُمْخِلِصٌنَ »لرئ: و 
 .(ٔٔ)علٌه
 الفوابد:
 عصمة الرسل وحفظ هللا لؤلولٌاء حتى ال ٌتلوثوا بؤوضار الذنوب. -ٔ
}إِالَّ ِعَباَدَن ِمْنُهُم  العبودٌة الشرعٌة، فمال: إبلٌس بؤن لٌس له سلطان على أهل إعتراؾ -ٕ

 .اْلُمْخلَِصٌَن{
إنَّ }على العباد الذٌن ٌرضون بفكره، وٌتابعونه عن رضا وطواعٌة: إبلٌس إنما ٌتسلط  -ٖ

[ . وفً ٌوم ٕٗ]الحجر:  {عبادي لٌس لن علٌهم سلطان إالَّ من اتبَّعن من الؽاوٌن
                                                             

 .ٖٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر ابن فورن: (1)
 .2ٕٔ/ٕلطابؾ اإلشارات: (5)
 .11تفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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وما كان لً علٌكم من سلطاٍن إالَّ }المٌامة ٌمول الشٌطان ألتباعه الذٌن أضلهم وأهلكهم: 
وفً آٌة أخرى: )إنَّما سلطانه على الَّذٌن ، [ٕٕ]إبراهٌم:  {أن دعوتكم فاستجبتم لً

 [ .ٌٓٓٔتولَّونه والَّذٌن هم به مشركون( ]النحل: 
والسلطان الذي أعطٌه الشٌطان هو تسلطه علٌهم باإلؼواء واإلضبلل، وتمكنه 
منهم، بحٌث ٌإزهم على الكفر والشرن وٌزعجهم إلٌه، وال ٌدعهم ٌتركونه، كما لال 

هم أزاً ألم تر }تعالى:  [ ، ومعنى 1ٖ]مرٌم:  {أنَّا أرسلنا الشٌَّاطٌن على الكافرٌن تإزُّ
 تإزهم: تحركهم وتهٌجهم.

وسلطان الشٌطان على أولٌابه لٌس لهم فٌه حّجة وبرهان، وإنما استجابوا له 
بمجرد دعوته إٌاهم، لما وافمت أهواَءهم وأؼراضهم، فهم الذٌن أعانوا على أنفسهم، 

سلطانه علٌهم بموافمته ومتابعته، فلما أعطوا بؤٌدٌهم، واستؤسروا له، ومكنوا عدوهم من 
سُلّط علٌهم عموبةً لهم. فاهلل ال ٌجعل للشٌطان على العبد سلطاناً، حتى ٌجعل له العبد 

 .(ٔ)سبٌبلً بطاعته والشرن به، فجعل هللا حٌنبٍذ له علٌه تسلطاً ولهراً 
 المرآن

  ً  [ٔٗ({ ]الحجر : ُٔٗمْستَِمٌٌم )}لَاَل َهذَا ِصَراطٌ َعلَ
 التفسٌر:

ًَّ وإلى دار كرامتً.  لال هللا: هذا طرٌك مستمٌم معتدل موصل إل
 .(ٕ)"معتدل موصل إلً وإلى دار كرامتً :أي لال السعدي:" 
ًّ فؤجازي كبل بؤعمالهم، كما لال هللا تعالى  لال الطبري:ٌمول:"  هذا طرٌك مرجعه إل
، وأنا على  ،{لَِباْلِمْرَصادِ إِنَّ َربََّن }ذكره  ًّ وذلن نظٌر لول المابل لمن ٌتوعده وٌتهدده: طرٌمن عل

ًّ  {،َهذَا ِصَراطٌ }طرٌمن، فكذلن لوله:  ًّ وهذا طرٌك إل  .(ٖ)"معناه: هذا طرٌك عل

ًَّ ُمْستَِمٌٌم{ ]الحجر :  وفً لوله تعالى:   ، وجوه من التفسٌر:[ٔٗ}لَاَل َهذَا ِصَراطٌ َعلَ
 .(ٗ)معناه هذا صراط ٌستمٌم بصاحبه حتى ٌهجم به على الجنة، لاله عمر رضً هللا عنهأحدها : 
 .(ٗ)عنه

ًَّ مستمٌم ، لاله الحسن الثانً : هذا صراط إل
ًَّ »، فتكون (٘) ًَّ »بمعنى:  «عل  .«إل

، كمول المابل لمن ٌهدده وٌوعده  ًَّ ًَّ ومرجعه عل الثالث : أنه وعٌد وتهدٌد، ومعناه: أن طرٌمه إل
 ًَّ  .(1)، والكسابً(2)، وبه لال الفراء(ٙ)طرٌمن ، وهذا معنى لول مجاهد: عل
 .(5)"الحك ٌرجع إلى هللا، وعلٌه طرٌمه ال ٌعرج على شًء لال مجاهد:" 
هذا على الوعٌد فإنه تهدٌد كمولن للرجل خاصمته وتهدده: طرٌمن علً، "لال الكسابً:  

فكان معنى الكبلم: هذا طرٌك مرجعه إلً  ،[ٗٔ]الفجر : كما لال هللا: }إِنَّ َربََّن لَِباْلِمْرَصاِد{ 
 .(ٓٔ)فؤجازي كبل بؤعمالهم

، ولٌل: بالتوفٌك والهداٌة. أي: أنا ضامن الستمامته بالبٌان والبرهانالرابع : معناه: هذا صراط، 
 . (ٕٔ)، وابن الجوزي(ٔٔ)ذكره الماوردي

                                                             

 .ٕٖانظر: عالم الجن والشٌاطٌن: (ٔ)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .15/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٖٔٗ/٘ان عن تفسٌر المرآن:انظر: الكشؾ والبٌ (1)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٔٗ/٘الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
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ٌكون لن سلطان على  هذا طرٌك حك علً أن أراعٌه وهو أن ال :أي ولال النسفً:" 
 .(ٔ)"عبادي إال من اختار اتباعن منهم لؽواٌته

« علً»أنه ٌعنً بموله هذا: اإلخبلص، فالمعنى: إن اإلخبلص طرٌك إلً مستمٌم، و الخامس: 
 .(ٕ). ذكره ابن الجوزي«إلً»بمعنى 
أكثر أهل المعانً على أن اآلٌة للتهدٌد والوعٌد، كالرجل ٌمول لؽٌره:  لال السمعانً:" 

طرٌمن علً، مسٌرن إلً، أي: ال تفلت منً. وهذا فً معنى لوله تعالى: }إِنَّ َربََّن لَبِاْلِمْرَصاِد{ 
 .(ٖ)"أي: على طرٌك الخلك ،[ٗٔ]الفجر : 

 ،(5)وحمٌد،(1)ولتادة ،(2)والنخعً ،(ٙ)وابن سٌرٌن ،(٘)مجاهد، و(ٗ)ولرأ الحسن
ًٌّ مستمٌم»: (ٓٔ)وٌعموب برفع الٌاء وتنوٌنها، ومعناه: رفٌع مستمٌم، أي: رفٌع أن ٌنال ،  «عل

 .(ٔٔ)مستمٌم أن ٌمال
 المرآن

ٌِْهْم سُْلَطاٌن إاِل  َمِن ات بَعََن ِمَن اْلغَاِوٌَن ) ٌَْس لََن َعلَ  [ٕٗ({ ]الحجر : ٕٗ}إِن  ِعبَاِدي لَ
 التفسٌر:
عبادي الذٌن أخلصوا لً ال أجعل لن سلطاًنا على للوبهم تضلُّهم به عن الصراط المستمٌم، إن 

لكن سلطانن على َمِن اتبعن ِمَن الضالٌن المشركٌن الذٌن رضوا بوالٌتن وطاعتن بدال من 
 طاعتً.
ٌِْهْم سُْلَطاٌن{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌَْس لََن َعلَ عبادي الذٌن إن  ، أي:"[ٕٗ}إِنَّ ِعبَاِدي لَ

 .(ٕٔ)"أخلصوا لً ال أجعل لن سلطانًا على للوبهم تضلُّهم به عن الصراط المستمٌم
 .(ٖٔ)"ٌمول تعالى ذكره: إن عبادي لٌس لن علٌهم حجة لال الطبري:" 
أي : الذٌن لدرت لهم الهداٌة ، فبل سبٌل لن علٌهم ، وال وصول لن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)"إلٌهم
 .(٘ٔ)"لال أهل المعانً: ٌعنً على للوبهم لال الثعلبً:" 
معناه لٌس لن علٌهم سلطان أن تلمٌهم فً "وسبل سفٌان بن عٌٌنة عن هذه اآلٌة، فمال:  

 .(ٙٔ)"ذنب ٌضٌك عنه عبدي، وهإالء ٌثبت هللا الذٌن رأى فٌهم إحسانهم
لكْن من ؼوى وضل من  ، أي:"[ٕٗ}إِالَّ َمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلَؽاِوٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(2ٔ)"الكافرٌن فلن علٌهم تسلط
 .(1ٔ)" استثناء منمطع لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .5ٓٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٗٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص12ٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٗ/٘انظر: الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (5)
 .ٖٔٗ/٘انظر: الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٓٙ، والمبسوط فً المراءات العشر:ٔٙٔ/ٖ، والنكت والعٌون:15/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٔٔ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/٘الكشؾ والبٌان: (٘ٔ)
 .ٕٖٗ/٘الكشؾ والبٌان: (ٙٔ)
 .ٔٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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 .(ٔ)"إال من اتبعن على ما دعوته إلٌه من الضبللة ممن ؼوى وهلن لال الطبري:" 
 ،الؽاوي ضد الراشدو ، فرضً بوالٌتن وطاعتن بدال من طاعة الرحمن لال السعدي:" 

 .(ٕ)"فهو الذي عرؾ الحك وتركه والضال الذي تركه من ؼٌر علم منه به
ًّ "ٌزٌد بن لسٌط، لال: عن   كانت األنبٌاء لهم مساجد خارجة من لُراهم، فإذا أراد النب

 ًّ أن ٌستنبا ربه عن شًء، خرج إلى مسجده، فصلى ما كتب هللا له، ثم سؤل ما بدا له، فبٌنما نب
ٌْطاِن  فً مسجده، إذا جاء عدوّ  ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: أعُوذُ باهلل ِمَن الشَّ هللا حتى جلس بٌنه وبٌن المبلة، فمال النب

ٌْطاِن  ِ ِمن الشَّ ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: أعُوذُ باّلِلَّ ذ منه فهو هو، فمال النب ِجٌِم، فمال عدّو هللا: أرأٌت الذي تعوَّ الرَّ
ِجٌِم فرّدد ذلن ثبلث مّرات، فمال ع ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: َبْل الرَّ : أخبرنً بؤّي شًء تنجو منً، فمال النب دّو َّللاَّ

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ  ٍء تَْؽِلُب اْبَن آَدَم، مّرتٌن، فؤخذ كّل واحد منهما على صاحبه، فمال النب ًْ أَْخبِْرنً بؤّي ش
َ تعالى ِذْكُرهُ ٌمُوُل:  ٌَْس لََن عَ }َّللاَّ ٌِْهْم سُْلَطاٌن إِال َمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلؽَاِوٌنَ إِنَّ ِعبَاِدي لَ لال عدّو  {،لَ

ُ تَعالى ِذْكُرهُ:  ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: وٌمول َّللاَّ : لد سمعت هذا لبل أن تولد، لال النب ٌَنزَؼنََّن ِمَن }َّللاَّ ا  َوإِمَّ
ِ إِنَّهُ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ  ٌَْطاِن نزغٌ فَاْستَِعْذ ِباّلِلَّ إنًّ وهللا ما أْحَسْسُت بَِن لَطُّ إال اْستَعْذُت باهلل ِمْنَن، و {الشَّ

ٍء تَْؽِلُب اْبَن آَدَم؟ لال:  ًْ فمال عدّو هللا: صدلت بهذا تنجو منً، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: فؤْخبِْرِنً بؤّي َش
 .(ٖ)"آخذه عند الؽضب، وعند الهوى

 :[ٕٗ-ٔٗفوابد اآلٌتٌن]
هللا تعالى ٌسلكه الناس حتى ٌنتهوا إلى هللا سبحانه فٌحاسبهم  طرٌك هللا مستمٌم إلى -ٔ

 وٌجزٌهم بكسبهم الخٌر بالخٌر والشر بالشر.
أن دعوة الشٌطان للضبلل والفساد إنما تثمر مع الذٌن ٌعرضون عن ذكر هللا، وٌتركون  -ٕ

ذا السبلح الذي أمر هللا بالتسلح به ضد وساوس الشٌطان ومراوؼاته التً ال تهدأ لجر ه
اإلنسان إلى الهاوٌة، أما المإمنون فمد عرفوا السبلح الذي به ٌماومون هذا التسلط، لال 

تعالى: إن الذٌن اتموا إذا مسهم طابؾ من الشٌطان تذكروا فإذا هم مبصرون ]األعراؾ: 
[. ولال: وإما ٌنزؼنن من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل إنه سمٌع علٌم ]األعراؾ: ٕٔٓ
ٕٓٓ.] 

و الوسوسة أو مبدإها، وهو إذا مس المإمنٌن تذكروا فإذا هم والطابؾ ه
والنفس الزكٌة الفطرة، "مبصرون، فبل ٌمعون فً فخ طاعته، لال دمحم رشٌد رضا: 

المستمٌمة هلل تعالى بهداٌة الكتاب والسنة ال ٌكاد الشٌطان ٌصلها، وإذا طاؾ بها طابؾ 
ذا هً مبصرة لابمة بما ٌجب علٌها، من وسوسته فً حال الؽفلة كان هو المذكر لها، فإ

فمثلها فً عدم تؤثٌر الوسوسة فٌها أو عدم إفسادها لها كمثل البدن الموي فً عدم 
استعداده لفتن جراثٌم األمراض به، كما أن النفس الفاسدة الفطرة بالشرن أو النفاق 
ؾ والمعاصً وسوء األخبلق تكون مستعدة لطاعة الشٌطان، كاستعداد البدن الضعٌ

والمزاج الفاسد لتؤثٌر مٌكروبات األمراض، ومن األرواح واألبدان ما لٌس فً منتهى 
الموة وال ؼاٌة الضعؾ، فكل منها ٌتؤثر بمدر استعداده، وتكون عالبة السبلمة إن كان 

 .(ٗ)"ألرب إلى الصحة والموة، والهبلن إن كان بضد ذلن
لال الرسول صلى هللا علٌه فكلما لوي اإلٌمان كلما ازداد الشٌطان بعدا، كما 

إٌها ٌا ابن الخطاب: والذي نفسً بٌده ما لمٌن "وسلم لعمر بن الخطاب رضً هللا عنه: 
إن الشٌطان لٌفرق ".. ولال أٌضا: (٘)"الشٌطان سالكا فجا لط إال سلن فجا ؼٌر فجن

 .(ٔ)"إنً ألنظر إلى شٌاطٌن الجن واإلنس فروا من عمر"ولال:  ،(ٙ)"منن ٌا عمر

                                                             

 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٗٔ٘/ 2:المنار تفسٌر(ٗ)
 .عنه هللا رضً ولاص أبً بن سعد حدٌث من(. 1ٖٖٙ) البخاري رواه(٘)
/ ٓٔ) والبٌهمً ،(15ٕٙ( )ٖ٘ٔ/ ٘ٔ) حبان وابن ،(5ٖٖٕٓ( )ٖٖ٘/ ٘) وأحمد ،(5ٖٓٙ) الترمذي رواه(ٙ)
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 تنبٌه:
ًَّ -عز وجل  -لول هللا ، بتحرٌؾ (ٕ)لام بعض من ال علم له : }لَاَل َهذَا ِصَراطٌ َعَل

ثم -رضً هللا عنه  -ٌمصد علًٌّا بن أبً طالب ، ُمْستَِمٌٌم{ هكذا: }لَاَل َهذَا ِصَراطُ َعِلًٍّ ُمْستَِمٌٌم{
(»)ٌمول:  ًَّ ( هو )َعلَ ًٌّ ( هً هً، )َعِل ًَّ ( أو )َعلَ ًٌّ  هـ.ا«.َعِل

ًّ بن أبً طالب -عز وجل  -ٌحرؾ كبلم هللا كٌؾ الجاهل هذا فتؤمل!!!  ، وما عبللة عل
 وإبلٌس!!! -عز وجل  -بهذا الحوار بٌن هللا  -رضً هللا عنه  -

 المرآن
 [ٖٗ({ ]الحجر : ٖٗ}َوإِن  َجَهن َم لََمْوِعُدهُْم أَْجَمِعٌَن )

 التفسٌر:
 .وأتباعه أجمعٌنوإن النار الشدٌدة لَموعُد إبلٌس 

 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره إلبلٌس: وإن جهنم لموعد من تبعن أجمعٌن لال الطبري:" 
 .(ٗ)"إبلٌس وجنوده :أي لال السعدي:" 
 .(٘)"ٌعنً: الؽاوٌن لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٙ)"ٌرٌد: إبلٌس وَمْن تبعه من الؽاوٌن لال الواحدي:" 
 .(2)"ٌعنً: موعد إبلٌس ومن تبعه للخلود فٌها لال السمعانً:" 
 .(1)"كفار الجن واإلنس وإبلٌس وذرٌته :ٌعنً لال مماتل:" 
أي : جهنم موعد جمٌع من اتبع إبلٌس ، كما لال عن المرآن : } َوَمْن  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"[2ٌَْٔكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ { ]هود : 
 المرآن

 [ٗٗ({ ]الحجر : ٗٗ}لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ِلكُّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم )

 التفسٌر:
لها سبعة أبواب كل باب أسفل من اآلخر، لكل باٍب ِمن أتباع إبلٌس لسم ونصٌب بحسب 

 أعمالهم.
لجهنم سبعة أبواب ٌدخلون منها  ، أي:"[ٗٗ}لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"لكثرتهم
 .(ٔٔ)"ٌمول: لجهنم سبعة أطباق لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"لجهنم سبعة أطباٍق طبٌك فوق طبكٍ  لال الواحدي:" 

                                                                                                                                                                               

 إسناده وصحح ؼرٌب، صحٌح حسن: الترمذي لال. عنه هللا رضً برٌدة حدٌث من(. 5111ٔ( )22/ ٓٔ)
 فً المطان ابن وصححه الممدمة، فً ذلن إلى أشار كما( 1ٗ٘(( )الصؽرى األحكام)) فً اإلشبٌلً عبدالحك
 .(ٕٕ٘/ ٘)(( واإلٌهام الوهم))
 حسن: الترمذي لال. عنها هللا رضً عابشة حدٌث من(. 5ٖٓ/ ٘) والنسابً ،(5ٖٔٙ) الترمذي رواه(ٔ)

 هللا عبد بن خارجة( فٌه(: )5ٖٗ/ ٖ(( )الضعفاء فً الكامل)) فً عدي ابن ولال الوجه، هذا من ؼرٌب صحٌح
 .((.الترمذي سنن صحٌح)) فً األلبانً وصححه وبرواٌاته، به بؤس ال عندي وهو سلٌمان بن
 .حسن شحاتةوهو  (ٕ)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .5ٕ٘الوجٌز: (ٙ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٔٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ٘الوجٌز: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"كل باب أسفل من اآلخر لال السعدي:" 
بعضها أسفل من بعض كل باب أشد حرا من الذي فوله بسبعٌن جزءا بٌن  لال مماتل:" 

كل بابٌن سبعٌن سنة أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعٌر، ثم الجحٌم، ثم الهاوٌة، ثم 
 .(ٕ)"سمر

بعضها تحت بعض مطبمة; الباب األعلى جهنم، ثم سمر، ثم لظى،  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٖ)"، ثم الجحٌم، ثم الهاوٌة، وجهنم والنار ٌمدمان األسماءثم الحطمة، ثم السعٌر

أخبر أن لجهنم سبعة أبواب : } ِلكُّلِ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم { أي : لد  لال ابن كثٌر:" 
وكل  -أجارنا هللا منها  -كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبلٌس ٌدخلونه ، ال محٌد لهم عنه 

 .(ٗ)"عمله ، وٌستمر فً َدَرن بمدر فعله ٌدخل من باب بحسب
لكل جماعة من أتباع  ، أي:"[ٗٗ}ِلكُّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(٘)"إبلٌس باٌب معٌٌن معلوم
، ٌعنً: لسما ونصٌبا {جزء}لكّلِ َطبَك منهم: ٌعنً من أتباع إبلٌس لال الطبري:أي: " 
 .(ٙ)"ممسوما
من أتباع إبلٌس }جزء ممسوم{ بحسب أعمالهم لال هللا تعالى  :أي السعدي:"لال  

 .(2)" [5٘-5َٗوُجنُوُد ِإْبِلٌَس أَْجَمعُوَن{ ]الشعراء :  (5ٗ)}فَكُْبِكبُوا فٌَِها هُْم َواْلؽَاُوونَ 
عدد معلوم من كفار الجن واإلنس ٌعنً الباب الثانً ٌضعؾ على  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(1)"الباب األعلى فً شدة العذاب سبعٌن ضعفا
نصٌب معروؾ.  ٌمول: {،جزء ممسوم} ،ٌعنى: من الكفار{، لكل باب منهم} لال الفراء:" 

 .(5)"والسبعة األبواب أطباق بعضها فوق بعض. فؤسفلها الهاوٌة، وأعبلها جهنم
 .(ٓٔ)"لال: لها سبعة أطباق {،لََها َسْبعَةُ أَْبَوابٍ "}لوله كرمة: عن ع 

لال: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم  {،لََها َسْبعَةُ أَْبَوابٍ "}عن ابن جرٌج، لوله  
 .(ٔٔ)"السعٌر، ثم سمر، ثم الجحٌم، ثم الهاوٌة، والجحٌم فٌها أبو جهل

، لال:   ًّ سبعة بعضها فوق بعض، فٌمتلا األّول، ثم أبواب جهنم "عن هبٌرة، عن عل
 .(ٕٔ)"الثانً، ثم الثالث، ثم تمتلا كلها

: تدرون كٌؾ أبواب النار؟ للنا: نعم كنحو هذه "ن حطان بن عبد هللا، لال: ع ًّ لال عل
األبواب، فمال: ال ولكنها هكذا، فوصؾ أبو هارون أطبالا بعضها فوق بعض، وفعل ذلن أبو 

 .(ٖٔ)"بشر
إن أبواب جهنم هكذا، ووضع شُعبة "لال: سمعت علٌا وهو ٌخطب، لال:  ِحطان،وعن  

 .(ٗٔ)"إحدى ٌدٌه على األخرى

                                                             

 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .15/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٙٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٙٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٙٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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وهً وهللا منازل  {،لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ِلكُّلِ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُومٌ "}عن لتادة، لوله  
 .(ٔ)"بؤعمالهم

ِلُكّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم { لال :  } لََها َسْبعَةُ أَْبَوابٍ "ولال جوٌبر ، عن الضحان : 
وهم  -وباب للنصارى ، وباب للصاببٌن ، وباب للمجوس ، وباب للذٌن أشركوا  باب للٌهود ،
وباب للمنافمٌن ، وباب ألهل التوحٌد ، فؤهل التوحٌد ٌُرجى لهم وال ٌُرجى ألولبن  -كفار العرب 

 .(ٕ)"أبًدا
لكل باب منهم جزء "}الضحان فً لول هللا: سنان عن  وفً رواٌة الثعلبً عن أبً

فؤولها: أهل التوحٌد : لال: للنار سبعة أبواب هً سبعة أدران بعضها على بعض {،ممسوم
ٌعذبون على لدر أعمالهم وأعمارهم فً الدنٌا ثم ٌخرجون.والثانً: فٌه الٌهود.والثالثة: فٌه 

المجوس.والسادس: فٌه مشركوا  النصارى.والرابع: فٌه الصاببون.والخامسة: فٌه
فذلن لوله: }إِنَّ اْلُمَنافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر{ ]النساء :  العرب.والسابع: فٌه المنافمون.

 .(ٖ)"[ اآلٌة٘ٗٔ
عن ابن عمر ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سلَّ السٌؾ و
 .(ٗ)"أو لال : على أمة دمحم -أمتً على 

عن َسُمَرة بن ُجْنَدب ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله : } ِلكُّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم { لال : و
"إن من أهل النار من تؤخذه النار إلى كعبٌه ، وإن منهم من تؤخذه النار إلى ُحجزته ، ومنهم من 

 .(٘)"ترالٌه ، منازل بؤعمالهم ، فذلن لوله : } ِلكُّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم {تؤخذه النار إلى 
اجتمعوا الٌوم فى أصل الضبللة، ثم الكفر ملل مختلفة، ثم ٌجتمعون ؼدا  لال المشٌري:"

 .(ٙ)"فى العموبة وهم زمر مختلفون، لكّل دركة من دركات جهنم لوم مخّصون
 :[ٗٗ-ٖٗفوابد اآلٌتٌن:]

النار دار العذاب، أعدها هللا للكافرٌن والعصاة فٌها أشد العذاب، وصنوؾ العموبات،  -ٔ
 .وخزنتها مبلبكة ؼبلظ شداد. والكفار مخلدون فٌها، طعامهم الزلوم، وشرابهم الحمٌم

بٌان أن لجهنم طبمات واحدة فوق أخرى ولكل طبمة بابها فولها ٌدخل معه أهل تلن  -ٕ
 الطبمة ال ؼٌر.

بنا عز وجل أنه لسم تابعً إبلٌس من الؽاوٌن سبعة أجزاء على عدد أبواب أعلمنا ر -ٖ
 .} ِلكُّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْمسُوٌم { ، لال تعالى:النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما

 ؼسلٌن من إال له طعام ال من فمنهم طبمات، والمعذبون ألوان،فً جهنم  العذاب أن -ٗ
 لوله لهذا وٌدل الزلوم، إال له طعام ال من ومنهم ضرٌع، من إال له طعام ال من ومنهم
 [ .ٗٗ: الحجر{ ]َمْمسُومٌ  ُجْزءٌ  ِمْنُهمْ  َبابٍ  ِلُكلِّ  أَْبَوابٍ  َسْبعَةُ  لََها: }تعالى

 المرآن
 [٘ٗ({ ]الحجر : ٘ٗ}إِن  اْلُمت ِمٌَن فًِ َجن اٍت َوعٌُُوٍن )

 التفسٌر:
 .ما أمر واجتناب ما نهى فً بساتٌن وأنهار جارٌةإن الذٌن اتموا هللا بامتثال 

ٌمول تعالى ذكره: إن الذٌن اتموا هللا بطاعته وخافوه، فتجنبوا معاصٌه فً  لال الطبري:" 
 .(2)"جنات وعٌون

                                                             

 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٗ/٘، وانظر: الكشؾ والبٌان:2ٖ٘-ٖٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 ٖٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:، وٕٖٗ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .( ولال : "هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث مالن بن مؽول"ٖٕٖٔسنن الترمذي برلم )(ٗ)
( مطوال ، 1ٕ/٘ذكره السٌوطً فً الدر المنثور )، و2ٖ٘/ٗأخرجه ابن ابً حاتم، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)

 .إلى لوله : "تؤخذه النار إلى حجزته"( دون ذكر اآلٌة 1ٕٗ٘، وأصل الحدٌث فً صحٌح مسلم برلم )
 .2ٕٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٙ)
 .2ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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 .(ٔ)"بساتٌن وأنهار جارٌة :ٌعنً{، فً جنات وعٌون}الشرن  {المتمٌنلال مماتل: "} 
ٌمول تعالى: }إن المتمٌن{ الذٌن اتموا طاعة الشٌطان وما ٌدعوهم إلٌه من  لال السعدي:" 

جمٌع الذنوب والعصٌان }فً جنات وعٌون{ لد احتوت على جمٌع األشجار وأٌنعت فٌها جمٌع 
 .(ٕ)"الثمار اللذٌذة فً جمٌع األولات

وأنهم فً لما ذكر تعالى حال أهل النار ، عطؾ على ذكر أهل الجنة ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"جنات وعٌون

 .(ٗ)"المتمى على اإلطبلق: من ٌتمى ما ٌجب اتماإه مما نهى عنه لال الزمخشري:"
المتمً فً الدنٌا فً جنات الرضى ٌتملب، وفً عٌون األنس ٌسبح، هذا  لال سهل:" 
 .(٘)"باطن اآلٌة
فٌكون لوله: إن  {،لها سبعة أبواب}إن كان أهل الكبابر فً لوله:  لال الماترٌدي:" 

، {لها سبعة أبواب}المتمٌن الذٌن اتموا الكبابر; وإن كان أصحاب الكبابر لم ٌدخلوا فً لوله: 
أي: فً: {، فً جنات}: -عز وجل  -ولوله ، للذٌن اتموا الشرن {،إن المتمٌن}فٌكون لوله: 

ٌة فً الدنٌا، ولد والعٌون لد تكون جار، بساتٌن، والبساتٌن: هً التً التمت باألشجار والنخٌل
ٌْنَاِن  تكون ؼٌر جارٌة، فؤخبر فً آٌة أخرى بؤن عٌون اآلخرة تكون جارٌة; بموله: }فٌِِهَما َع

 . [ٓ٘تَْجِرٌَاِن{ ]الرحمن : 
لٌست تكون من الثلوج  -: لال بعضهم: ذكر العٌون; لٌعلم أن مٌاه الجنة {وعٌون}

 تنبع فٌها. ولكن -على ما تكون فً الدنٌا  -واألنهار العظام 
ولال بعضهم: ذكر العٌون; ألنه ٌنبع فً بستان كل أحد عٌن على حدة، ال ٌؤتً بستانه 
من ملن آخر، ومن بستان آخر، على ما ٌكون فً الدنٌا; ولكن تنبع فً جنة كل أحد عٌن على 
ْت حدة، على ما أراد هللا، لٌس أنها تتصل باألرض; كما ذكر فً لصة بنً إسرابٌل: }فَاْنفََجرَ 

ًنا{ ]البمرة :  ٌْ [، أنشؤ هللا فً ذلن الحجر ما ٌخرج لهم على ؼٌر اتصاله ِٓٙمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع
 باألرض، ولكن بلطفه ٌنشا فٌه ماء، فعلى ذلن فً الجنان التً وعد.

وٌشبه أن ٌكون ذكر هذا لما ٌختلؾ رؼابب الناس فً الدنٌا: منهم من ٌرؼب فً العٌن; 
إلٌها، ومنهم من ٌرؼب فً النهر الجاري، فذكر مرة العٌون، ومرة األنهار;  وٌتلذذ بالنظر

كموله: } تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{، على ما ذكر مرة الخٌام، والمباب، والؽرؾ، وأنواع الفرش 
والبسط، والكٌزان واألكواب، والجواري والؽلمان، وؼٌر ذلن على ما ٌرؼب الناس فً الدنٌا: 

هم من ٌرؼب فً نوع ال ٌرؼب فً نوع آخر; فذكر فٌها كل ما ٌرؼبون فً الدنٌا; لٌبعثهم من
 .(ٙ)" ذلن على العمل الذي به ٌوصل إلى ذلن

 :مثل ،بكسر العٌن« وعٌون» :ولرأ نبٌح والجراح وأبو والد وٌعموب فً رواٌة روٌس 
 .(2)بٌوت وشٌوخ
 المرآن

 [ٙٗ]الحجر :  ({ٙٗ}اْدُخلُوَها بَِساَلٍم آِمنٌَِن )
 التفسٌر:

 .ٌمال لهم: ادخلوا هذه الجنات سالمٌن من كل سوء آمنٌن من كل عذاب

                                                             

 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .25٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري: (٘)
 .ٗٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (2)
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إن الذٌن اتموا هللا بطاعته وخافوه، فتجنبوا معاصٌه فً جنات وعٌون،  لال الطبري:" 
من عماب هللا، أو أن تُسلبوا نعمة أنعمها هللا علٌكم، وكرامة  {اْدُخلُوَها بَِسبلٍم آِمنٌِنَ }ٌمال لهم: 
 .(ٔ)"أكرمكم بها
أي: ٌمال لهم ادخلوا الجنة }بسبلم{ أي: بسبلمة }آمنٌن{ من الموت  لال البؽوي:" 

 .(ٕ)"والخروج واآلفات
أي : سالمٌن من اآلفات ، مسلًما علٌكم ، } آِمنٌَِن { من كل خوؾ وفزع  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"، وال تخشوا من إخراج ، وال انمطاع ، وال فناء
 .(ٗ)"هاهنا ٌحتمل أن ٌكون السبلمة، وٌحتمل أن ٌكون التحٌة« السبلم» لال ابن عطٌة:" 
 .(ٗ)"التحٌة
، ولرأ روٌس عن « ادخلوها» :ٌمال لهم :بمعنى ،على األمر« ادخلوها»لرأ الجمهور  
 .(٘)على بناء الفعل للمفعول« أدخلوها»ٌعموب 

 [:ٙٗ-٘ٗفوابد اآلٌتٌن:]
دعوة المرآن إلى التموى تتخذ أسالٌب شتى من األمر بها، وبٌان آثارها والثناء على  -ٔ

أهلها والترؼٌب فً محاسنهم وتجلٌة فضابلهم والترهٌب من تركها واإلعراض عنها 
بؤضدادها، حتى ٌظهر الفرق بٌن المتمٌن والفجار، أو بٌن أهل البر والتموى واالنصاؾ 

 .(ٙ)وأهل اإلثم والعدوان
 الثواب بالجنات النعٌم.من بركة التموى  -ٕ
 تمرٌر نعٌم الجنة، وأن نعٌمها جسمانً روحانً معا دابم أبدا. -ٖ
 {وعٌوإن المتمٌن فً جنات }فً الجنة عٌون كثٌرة مختلفة الطعوم والمشارب أن  -ٗ

[ ، ولال فً وصؾ ٔٗ]المرسبلت:  {إن المتمٌن فً ظبلل وعٌون}[ ، ٘ٗ]الحجر: 

 [ . ولال فًٓ٘]الرحمن:  {فٌهما عٌنان تجرٌان}الجنتٌن اللتٌن أعدهما لمن خاؾ ربه 
 [ .ٙٙ]الرحمن:  {فٌهما عٌنان نضاختان}وصؾ الجنتٌن اللتٌن دونهما 

صرفاً ؼٌر مخلوط، وٌشرب منهما وفً الجنة عٌنان ٌشرب الممربون ماءها 
 :األبرار الشراب مخلوطاً ممزوجاً بؽٌره

إن األبرار ٌشربون من كؤس كان مزاجها }العٌن األولى: عٌن الكافور لال تعالى:  -
ً ٌشرب بها عباد هللا ٌفجرونها تفجٌرا [ . فمد أخبر أن ٙ-٘]اإلنسان:  {كافوراً* عٌنا

 ن الكافور، بٌنما عباد هللا ٌشربونها خالصاً.األبرار ٌشربون شرابهم ممزوجاً من عٌ
إن األبرار لفً نعٌم* على األرابن ٌنظرون * }العٌن الثانٌة: عٌن التسنٌم، لال تعالٍى:  -

مختوم * ختامه مسن وفً ذلن  تعرؾ فً وجوههم نضرة النعٌم * ٌسمون من رحٌك
-ٕٕ]المطففٌن:  {ونفلٌتنافس المتنافسون * ومزاجه من تسنٌم* عٌناً ٌشرب بها الممرب

ٕ1. ] 
ً كان }ومن عٌون الجنة عٌن تسمى السلسبٌل، لال تعالى:  وٌسمون فٌها كؤسا

[ . ولعل هذه هً العٌن 1ٔ-2ٔ]اإلنسان:  {مزاجها زنجبٌبلً * عٌناً فٌها تسمى سلسبٌبلً 
 األولى نفسها.

ما ٌذكر أهل كلما ٌذكر الجنة عطؾ علٌها بذكر النار وكلومن أسالٌب المرآن الكرٌم أنه  -٘
النار عطؾ علٌهم بذكر أهل الجنة، فتارة ٌعد وٌتوعد، وتارة ٌخبر عما أعد فً الجنة 
من النعٌم الممٌم ألولٌابه وٌخبر عما أرصد فً النار من العذاب األلٌم ألعدابه وؼٌر 

                                                             

 .2ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .1ٕ:العظٌم المرآن مع نتعامل كٌؾانظر:  (ٙ)
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ذلن فمن رام استمصاءه فلٌمرأ المرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وللب شهٌد، وهللا 
 الموفك.

 المرآن
 [1ٗ({ ]الحجر : 1ٗ}َونََزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّلٍ إِْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَمَابِِلٌَن )

 التفسٌر:
ة  ونزعنا ما فً للوبهم من حمد وعداوة، ٌعٌشون فً الجنة إخوانًا متحابٌن، ٌجلسون على أسرَّ

 .عظٌمة، تتمابل وجوههم تواصبل وتحابًبا
 سبب النزول:

}َونََزْعَنا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن  فٌنا وهللا نزلت أهل بدر:"لال علً بن أبً طالب: 
} "ِؼّلٍ
(ٔ). 

}ونزعنا ما فً "وأخرج ابن مردوٌه من طرٌك مجاهد عن ابن عباس فً لوله: 
 .(ٕ)"لال: نزلت فً علً وطلحة والزبٌر، صدورهم من ؼل{ اآلٌة

وأخرج الشٌرازي فً األلماب وابن مردوٌه وابن عساكر من طرٌك الكلبً عن أبً 
}ونزعنا ما فً صدورهم من ؼل{ لال: نزلت فً عشرة أبو بكر وعمر :"صالح عن ابن عباس 

 .(ٖ)"وعثمان وعلً وطلحة والزبٌر وسعد وسعٌد وعبد الرحمن بن عوؾ وعبد هللا بن مسعود
علً سرر } :ٌمول {إخوانا على:}لوله :"صلح فً عن الكلبً عن أبً وعن سفٌان 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلً وطلحة والزبٌر وعبد الرحمن بن عوؾ  :لال عشرة {،متمابلٌن
 . (ٗ)"وسعد بن ملن وسعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل وعبد هللا بن مسعود

{ ]الحجر : لوله تعالى:  أزلنا ما فً للوب  ، أي:"[2ٗ}َوَنَزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ
 .(٘)"أهل الجنة من الحمد والبؽضاء والشحناء

ٌمول: وأخرجنا ما فً صدور هإالء المتمٌن الذٌن وصؾ صفتهم من  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"حمد وضؽٌنة بعضهم لبعض

 .(2)"ٌعنً: ما كان بٌنهم فً الدنٌا من الحسد والضؽابن لال ابن أبً زمنٌن:" 
وأخرجنا، }ما فً صدورهم من ؼل{ من ؼش وعداوة كانت بٌنهم فً  "لال البؽوي:أي: 
 .(1)"الدنٌا

{ لوله تعالى:وفً    ألوال: ،[2ٗ]الحجر :  }َوَنَزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ
.(5)أحدها : األهواء والبدع ، لاله سهل بن عبد هللا  
.(ٓٔ)والثانً : التباؼض والتحاسد  
.(ٔٔ)والثالث : الحمد  

.(ٗٔ)، وابن عٌٌنة(ٖٔ)الضحان، و(ٕٔ)علًوالرابع : العداوة. لاله   

                                                             

 .21ٗٔ/٘(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1٘/٘الدر المنثور: (ٕ)
 .1٘/٘الدر المنثور: (ٖ)
 .ٓٙٔ(:ص5: ٙ: 2ٗٗتفسٌر سفٌان الثوري) (ٗ)
 .ٗٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .5ٕٕ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٕظر: النكت والعٌون:ان (ٔٔ)
 .51ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 21ٗٔ/٘(:ص1ٗٙ5، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖٗ/ٕ(:ص1٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .51ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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. (ٔ)والخامس: نزع من نفوسهم أن ٌتمنوا ما لؽٌرهم  
. أخرج ما فً للوبهم من الؽش الذي كان فً الدنٌا بعضهم لبعض فصاروا متحابٌنالسادس: 

.(ٕ)لاله مماتل  
الحمد الكامن فً الملب، من انؽل فً جوفه وتؽلؽل، أى: إن «: الؽل» لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"كان ألحدهم فً الدنٌا ؼل على آخر نزع هللا ذلن من للوبهم وطٌب نفوسهم
:(ٗ)وفً نزعه وجهان  

 أحدهما : أن هللا نزع ذلن من صدورهم بلطفه .
صدورهم .والثانً : ان ما هداهم إلٌه من اإلٌمان هو الذي نزعه من   

لوالن : «الؽل»وفً هذا   
.(ٙ)، وأبو جعفر(٘)أحدهما : أنه ؼل الجاهلٌة ، لاله الحسن  

.(2)والثانً : أنهم ال ٌتعادون وال ٌتحالدون بعد اإلٌمان  
ذكر هللا تعالى فً هذه اآلٌة أن ٌنزع الؽل من للوب أهل الجنة، ولم  لال ابن عطٌة:" 

ٌذكر لذلن موطنا، وجاء فً بعض الحدٌث أن ذلن على الصراط، وجاء فً بعضها أن ذلن 
وهذا على ، على أبواب الجنة، وفً لفظ بعضها أن الؽل لٌبمى على أبواب الجنة كمعاطن اإلبل

لون ٌخلمه هنان ونحوه، وهذا كحدٌث ذبح الموت، ولد ٌمكن أن هللا تعالى ٌجعل ذلن تمثٌبل ب
أٌضا أن ٌسل من الصدور، ولذلن جواهر سود فٌكون كمبارن اإلبل، وجاء فً بعض األحادٌث 

والذي ٌمال فً هذا أن هللا ٌنزعه فً موطن ، أن نزع الؽل إنما ٌكون بعد استمرارهم فً الجنة
  .(1)"من لوم وفً موطن من آخرٌن

ٌدخل أهل الجنة الجنة على ما فً صدورهم فً الدنٌا من الشحناء  بو أمامة:"لال أ 
والضؽابن، حتى إذا توافوا وتمابلوا نزع هللا ما فً صدورهم فً الدنٌا من ؼّل، ثم لرأ )َونزْعَنا 

.(5)"{َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼلٍّ   
وجدوا عند بابها شجرة فً أصل لال السدي:" إن أهل الجنة إذا سٌموا إلى الجنة فبلؽوا،  

، «الشراب الطهور»سالها عٌنان، فشربوا من إحداهما، فٌنزع ما فً صدورهم من ؼل، فهو 
 .(ٓٔ)واؼتسلوا من األخرى، فجرت علٌهم"نضرة النعٌم"، فلم ٌشعثوا ولم ٌتسخوابعدها أبدا"

بعد ما ٌجوزون الصراط حتى لؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ٌحبس أهل الجنة ب لال الحسن:" 
ٌإخذ لبعضهم من بعض ظبلمتهم فً الدنٌا، فٌدخلون الجنة ولٌس فً للوب بعضهم على بعض 

 .(ٔٔ)"ؼل
عن أبً نضرة لال:" ٌحبس أهل الجنة دون الجنة حتى ٌمضى لبعضهم من بعض، حتى  

وٌحبس أهل النار ٌدخلوا الجنة حٌن ٌدخلونها وال ٌطلب أحد منهم أحدا بمبلمة ظفر ظلمها إٌاه. 
دون النار حتى ٌمضى لبعضهم من بعض، فٌدخلون النار حٌن ٌدخلونها وال ٌطلب أحد منهم 

 .(ٕٔ)أحدا بمبلمة ظفر ظلمها إٌاه"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .25٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1٘/٘انظر: الدر المنثور: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٖٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (1)
 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕٔ(:صٖٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .21ٗٔ/٘(:ص1ٗٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕٔ(:صٗٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ْر }أمر الخلٌل علٌه السبلم ببناء الكعبة وتطهٌرها فمال:  لال المشٌري:"  َوَطّهِ
 ًَ ٌْتِ فطّهره . وتوّلى  -ملسو هيلع هللا ىلص -، وأمر جبرٌل علٌه السبلم حتى ؼسل للب المصطفى [ٕٙ{]الحج:بَ
وذلن رفما  {َوَنَزْعنا ما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼلٍّ }بنفسه تطهٌر للوب العاصٌن، فمال:  -سبحانه -هو

بلبكة بهم، فمد ٌصنع هللا بالضعٌؾ ما ٌتعّجب منه الموى، ولو وكل تطهٌر للوبهم إلى الم
ولم ٌمل ما فى  {ما فًِ ُصُدوِرِهمْ }وٌمال لال: ، الشتهرت عٌوبهم، فتولّى ذلن بنفسه رفما بهم

للب المإمن بٌن إصبعٌن من أصابع »للوبهم ألن الملوب فى لبضته ٌملبها، وفى الخبر: 
لذلن توسعا. ولٌل بٌن إصبعٌن أي « اإلصبع»: ٌرٌد بذلن لدرته، فاستعمل لفظ (ٔ)«الرحمن
 .(ٕ)"متٌننع

حال كونهم إخوةً متحابٌن  ، أي:"[2ٗ}إِْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتََمابِِلٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ال ٌكّدر صفوهم شًء، على سرٍر متمابلٌن وجهاً لوجه

 .(ٗ)"ال ٌنظر بعضهم إلى لفا بعض تواصبل وتحاببا :أي لال المرطبً:" 
وفً بعض ، ٌمابل بعضهم بعضا، ال ٌنظر أحد منهم إلى لفا صاحبه لال البؽوي:أي:" 

األخبار: إن المإمن فً الجنة إذا ود أن ٌلمى أخاه المإمن سار سرٌر كل واحد منهما إلى 
 .(٘)"صاحبه فٌلتمٌان وٌتحدثان

 وجوه من التفسٌر: ،[2ُٗمتَمَابِِلٌَن{ ]الحجر : وفً لوله تعالى:} 
ً فبل ٌصرؾ طرفه عنه تواصبًل وتحابٌاً، لاله أحدها : متمابلٌن  بالوجوه ٌرى بعضهم بعضا

 .(ٙ)مجاهد
 .(2)"ال ٌنظر أحدهم فً لفا صاحبه لال مجاهد:"

متكبٌن علٌها }أهل الجنة ال ٌنظر بعضهم فً لفا بعض ثم لرأ  لال ابن عباس:"
 .(1){"متمابلٌن

 .(5)فٌها وال ٌختلفون ، لاله علً بن عٌسىالثانً : متمابلٌن بالمحبة والمودة ، ال ٌتفاضلون 
الثالث : متمابلٌن فً المنزلة ال ٌفضل بعضهم فٌها على بعض التفالهم على الطاعة واستهوابهم 

 .(ٓٔ)فً الجزاء ، لاله أبو بكر بن زٌاد
 .(ٔٔ)الرابع : متمابلٌن فً الزٌارة والتواصل ، لاله لتادة

 .(ٕٔ)"متمابلٌن على األسرة ٌتحدثون فى الزٌارة ٌرى بعضهم بعضا ولال مماتل:"
 .(ٖٔ)الخامس : متمابلٌن لد ألبلت علٌهم األزواج وألبلوا علٌهم بالود ، حكاه الماسم

 .(ٗٔ). حكاه المرطبًاألسرة تدور كٌفما شاءوا، فبل ٌرى أحد لفا أحد أنالسادس: 

                                                             

 إن: )ٌمول - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول سمع إنه العاص بن عمرو بن هللا عبد حدٌث من مسلم روى(ٔ)
 صلى - هللا رسول لال ثم( ٌشاء حٌث ٌصرفه واحد كملب الرحمن أصابع من أصبعٌن بٌن كلها آدم بنً للوب
 .(ٕٗ٘ٙ) حدٌث( طاعتن على للوبنا صوؾ الملوب مصرؾ اللهم: )- وسلم علٌه هللا
 .2ٖٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٖ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٓٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1٘/٘الدر المنثور: (1)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕتفسٌر مماتل ب نسلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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الظاهر أن معناه فً الوجوه، إذ األسرة متمابلة فهً أحسن  {،ُمتَمابِِلٌنَ } لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)"فً الرتبة
إلى  على سرر مكللة بالٌالوت والزبرجد والدر، السرٌر ما بٌن صنعاء"لال ابن عباس:  

 .(ٕ)"الجابٌة وما بٌن عدن إلى أٌلة
 .(ٖ)لال الماوردي:" لٌل: إن هذه اآلٌة نزلت فً العشرة من لرٌش" 
}ونزعنا ما فً "أخرج ابن مردوٌه من طرٌك عبد هللا بن ملٌل عن علً فً لوله:   

 صدورهم من ؼل{ لال: نزلت فً ثبلثة أحٌاء من العرب: فً بنً هاشم وبنً تٌم وبنً عدي
 .(ٗ)"وفً أبً بكر وفً عمر

إن فبلنا  :للت ألبً جعفر"وأخرج ابن أبً حاتم وابن عساكر عن كثٌر النواء لال:  
}ونزعنا ما فً  :حدثنً عن علً بن الحسٌن أن هذه اآلٌة نزلت فً أبً بكر وعمر وعلً

لال:  ؟للت: وأي ؼل هو ،وفٌمن تنزل إال فٌهم صدورهم من ؼل{ لال: وهللا إنها لفٌهم أنزلت
م فلما أسلم هإالء المو إن بنً تٌم وبنً عدي وبنً هاشم كان بٌنهم فً الجاهلٌة، ؼل الجاهلٌة

فنزلت هذه  تحابوا وأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علً ٌسخن ٌده فٌكوي بها خاصرة أبً بكر
 .(٘)"اآلٌة

، فحجبه طوٌبل ثم "عن إبراهٌم، لال:  ًّ جاء ابن جرموز لاتل الزبٌر ٌستؤذن على عل
: بفٌن التراب، إنً ألرجو أن أكون أنا وطلحة  ًّ أذن له فمال له: أما أهل الببلء فتجفوهم، لال عل

 .(ٙ){"َونزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ ِإْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَمَابِِلٌنَ :}والزبٌر ممن لال هللا 
ًّ بعد ما فرغ من "عن أبً حبٌبة مولى لطلحة، لال:  دخل عمران بن طلحة على عل

ب به ولال: إنً ألرجو أن ٌجعلنً هللا وأبان من الذٌن لال هللا  إِْخَواًنا }أصحاب الجمل، فرحَّ
هم أعدل من ذلن، تمتل :، ورجبلن جالسان على ناحٌة البساط، فماال هللا {َعلَى سُُرٍر ُمتََمابِِلٌنَ 

: لوما أبعد أرض وأسحمها. فمن هم إذن إن لم أكن أنا  :باألمس وتكونون إخوانا؟ فمال ًّ عل
 .(2)"وطلحة؟

وسلم فتبل هذه اآلٌة  عن زٌد بن أبً أوفى لال: خرج علٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه
 .(1)"المتحابٌن فً هللا فً الجنة ٌنظر بعضهم إلى بعض»إخوانا على سرر متمابلٌن 

 الفوابد:
 ال عداوة وال حسد فً الجنة. -ٔ
 ، للمصاص:لنطرة بٌن الجنة والنار""على  أن المإمنٌن سوؾ ٌولفوا -ٕ

"ٌخلص المإمنون من النار، فٌحبسون على لنطرة بٌن الجنة والنار، ففً الحدٌث 
فٌمتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بٌنهم فً الدنٌا، حتى إذا هذبوا ونموا أذن لهم فً 

الجنة، فوالذي نفس دمحم بٌده ألحدهم أهدى لمنزله فً الجنة منه لمنزله كان فً دخول 
 .(5)الدنٌا"

واختلؾ العلماء فً هذه المنطرة; هل هً طرؾ الجسر الذي على متن جهنم أو 
 هً جسر مستمل؟!

                                                             

 .ٖٗٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٖ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٗ/٘الدر المنثور: (ٗ)
 .1٘/٘الدر المنثور: (٘)
 مختصرا. 21ٗٔ/٘(:ص1ٗٙ2، وابن ابً حاتم)1ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2) 
 .1ٕٕٙ-2ٕٕٙ/2(:صٕ٘ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 ،(ٙٗ) المظالم كتاب ،5ٙ/ ٘ الصحٌح فً عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث من البخاري أخرجه(5)
. المٌامة ٌوم المصاص باب ،(1ٔ) الرلاق كتاب ،5ٖ٘/ ٔٔ وفً ،(ٕٓٗٗ) الحدٌث ،(ٔ) المظالم لصاص باب
 .(ٖ٘٘ٙ) الحدٌث ،(1ٗ. . )
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والصواب فً هذا أن نمول: هللا أعلم، ولٌس ٌعنٌنا شؤنها، لكن الذي ٌعنٌنا أن 
فهذه المنطرة التً بٌن الجنة والنار; ألجل تنمٌة ما فً الملوب، ، علٌهاالناس ٌولفون 

حتى ٌدخلوا الجنة ولٌس فً للوبهم ؼل; كما لال هللا تعالى: }َونََزْعَنا َما فًِ ُصُدوِرِهْم 
 [.2ِٗمْن ِؼّلٍ إِْخَوانًا َعلَى سُُرٍر ُمتََمابِِلٌَن{ ]الحجر: 

لمصاص ؼٌر المصاص األول الذي لوله: "فٌمتص لبعضهم من بعض": وهذا ا
فً عرصات المٌامة، ألن هذا لصاص أخص; ألجل أن ٌذهب الؽل والحمد والبؽضاء 
التً فً للوب الناس، فٌكون هذا بمنزلة التنمٌة والتطهٌر، وذلن ألن ما فً الملوب ال 

 ٌزول بمجرد المصاص.
، حتى ٌدخلوا فهذه المنطرة التً بٌن الجنة والنار; ألجل تنمٌة ما فً الملوب

الجنة ولٌس فً للوبهم ؼل; كما لال هللا تعالى: }َونََزْعَنا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ إِْخَوانًا 
 [.2َٗعلَى سُُرٍر ُمتَمَابِِلٌَن{ ]الحجر: 

إذا هذبوا مما فً للوبهم من العداوة والبؽضاء ونموا منها; فإنه ٌإذن لهم فً ف
صلى  -الدخول; فبل ٌجدون الباب مفتوًحا، ولكن النبً  دخول الجنة; فإذا أذن لهم فً

ٌشفع إلى هللا فً أن ٌفتح لهم باب الجنة; كما سٌؤتً فً ألسام الشفاعة  -هللا علٌه وسلم 
 .(ٔ)إن شاء هللا

تجمع بٌن المتاحبٌن من أهلها حٌن تنملب كل صدلة ومحبة إلى عداوة أن صفة التموى  -ٖ
تَمَاِبِلٌنَ  إِْخَواًنا ، لال تعالى:}ومشمة  {.َعلَى ُسُرٍر مُّ

من بركة التموى أن هللا عز وجل ٌنزع ما لد ٌعلك بملوبهم من الضؽابن والؽل فتزداد و -ٗ
ْن ِؼّلٍ إِْخَواًنا  ، لال تعالى:}مودتهم وتتم محبتهم وصحبتهم َوَنَزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهم ّمِ

تَمَابِِلٌنَ   [2ٗ{]الحجر:َعلَى سُُرٍر مُّ
 المرآن
 [1ٗ({ ]الحجر : 1ٌََٗمسُُّهْم فٌَِها نََصٌب َوَما هُْم ِمْنَها بُِمْخَرِجٌَن ) }الَ 

 التفسٌر:
 .ال ٌصٌبهم فٌها تعب وال إعٌاء، وهم بالون فٌها أبًدا

ال ٌصٌبهم فٌها تعب وال  ، أي:"[1ٗ}اَل ٌََمسُُّهْم فٌَِها نََصٌب{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"إعٌاء
 .(ٖ)"ال ٌنالهم تعب :أي لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"ٌمول: ال ٌصٌبهم فً الجنة تعب، وال مشمة لال أبو اللٌث:" 
 .(٘)"أي: ال ٌصٌبهم فً الجنة إعٌاء وتعب لال ابن الجوزي:" 
إن هللا أمرنً أن »ٌعنً : المشمة واألذى ، كما جاء فً الصحٌحٌن :  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"(ٙ)«خب فٌه وال نصبأبشر خدٌجة ببٌت فً الجنة من لَصب ، ال ص
ٌمول تعالى ذكره: ال ٌَمّس هإالء المتمٌن الذٌن وصؾ ِصفتهم فً الجنات  لال الطبري:" 
 .(1)"تَعَب

ال ٌلحمهم تعب ال بنفوسهم وال بملوبهم. وإذا أرادوا أمرا ال ٌحتاجون  :أي لال المشٌري:" 
 .(ٔ)"إلى أن ٌنتملوا من مكان إلى مكان

                                                             

 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنهٕٖٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )1ٕٖٓصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٔٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)"لال: المشمة واألذى {،ال ٌمسهم فٌها نصب"}عن السدي فً لوله:  - 
التعب، ٌمع على الملٌل والكثٌر، ومن الكثٌر لول موسى « النصب» لال ابن عطٌة:" 

 : (ٖ)[ ومن ذلن لول الشاعرٕٙعلٌه السبلم لَمَْد لَِمٌنا ِمْن َسفَِرنا هذا نََصباً ]الكهؾ: 
ٌَا  ٌَْمةَ َناِصبِكِلٌنًِ ِلَهّمٍ   .(ٗ)" أَُم
ولما كانت الدنٌا محل تعب بما ٌماسى فٌها من طلب المعٌشة، ومعاناة  لال أبو حٌان:" 

التكالٌؾ الضرورٌة لحٌاة الدنٌا وحٌاة اآلخرة، ومعاشرة األضداد، وعروض اآلفات واألسمام، 
أخبر تعالى بانتفاء ومحل انتمال منها إلى دار أخرى مخوؾ أمرها عند المإمن، ال محل إلامة، 

 .(٘)"الدٌمومة وإذا انتفى المس، انتفت {،ال ٌمسهم فٌها نصب}ذلن فً الجنة بموله: 
 .(ٙ)"وهم بالون فٌها أبًدا ، أي:"[1ٗ}َوَما هُْم ِمْنَها بُِمْخَرِجٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(2)"أي: من الجنة لال أبو اللٌث:" 
ٌمول: وما هم من الجنة ونعٌمها وما أعطاهم هللا فٌها بمخرجٌن، بل ذلن  لال الطبري:" 
 .(1)"دابم أبدا
هذا أنص آٌة فً المرآن على ، لوله: }وما هم منها بمخرجٌن{ لال السمعانً والبؽوي:" 

 .(5)"الخلود; هكذا لال أهل العلم
لنار ٌا أهل النار ٌمال ألهل الجنة ٌا أهل الجنة خلود ال موت وألهل ا وفً الحدٌث:" 

 .(ٓٔ)"خلود ال موت
 الفوابد:
 صفاء نعٌم الجنة من كل ما ٌنؽصه أو ٌكدره. -ٔ
 .نعٌم الدنٌا زابل ونعٌم اآلخرة باق -ٕ
ا: }تعالى لولهأٌضا  أدلته فمنو ،الجنة أبدٌةومن فوابد اآلٌة:  -ٖ  اْلَجنَّةِ  فَِفً سُِعُدوا الَِّذٌنَ  َوأَمَّ

ٌْرَ  َعَطاءً  َربُّنَ  َشاءَ  َما إِالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما فٌَِها َخاِلِدٌنَ  { َمْجذُوذٍ  َؼ
 أنهم وأخبر كتابه من مواضع عدة فً بالتؤبٌد الجنة خلود تعالى هللا أكد ولد. 1ٓٔ/هود
 . [ٙ٘:الدخان]{ اأْلُولَى اْلَمْوتَةَ  إِالَّ  اْلَمْوتَ  فٌَِها ٌَذُولُونَ  ال}

: " وسلم علٌه هللا صلى كموله كثٌرة، ودوامها الجنة أبدٌة على السنة من واألدلة
 .(ٔٔ)" شبابه ٌفنى وال ثٌابه، تبلى ال ٌٌؤس، ال ٌنعم، الجنة ٌدخل من

 أن لكم إن: منادٍ  ٌنادي: " هرٌرة أبو رواه فٌما وسلم علٌه هللا صلى ولوله
 تبؤسوا فبل تنعموا أن لكم وإن أبداً، تموتوا فبل تحٌوا أن لكم وإن أبداً، تسمموا فبل تصحوا
{ تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بَِما أُوِرثْتُُموَها اْلَجنَّةُ  تِْلكُمُ  أَنْ  َونُوُدوا: }وجل عز هللا لول فذلن أبداً،
 .(ٕٔ)"[ ٖٗ:األعراؾ]

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٗ/ٕاطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٙٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 :وعجزه. النابؽة هو(ٖ)

ٌٍْل أَُلاِسٌِه بَِطًء   الَكَواِكبِ َولَ
 .(نصب) اللسان فى وهو ، ٕٗ:دٌوانه فى المصٌدة مطلع
 .ٖ٘ٔ الجاهلى الشعر مختار وانظر. والفتح بالضم «أمٌمة» روى ولد
 .ٖٗٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٙالبحر المحٌط: (٘)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٔٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 1ٖٖ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:ٕٗٔ/ٖالسمعانً:تفسٌر (5)
 . (25ٔٙ، رلم 52ٖٕ/٘أخرجه البخارى )(ٓٔ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(( 1ٖٕٙ)) ح(( الجنة أهل نعٌم دوام)) باب الجنة، كتاب مسلم،رواه  (ٔٔ)
 .مسلم لفظ وهذا. 5٘ ،1ٖ/ٖ ،5ٖٔ/ٕ المسند فً وأحمد(( 1ٖ2ٕ)) ح السابك الموضع فً مسلم أخرجه(ٕٔ)
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اتفك أهل السنة على أن الجنة ال تفنى، وذهب جمهور منهم إلى أن النار لثد 
 منهم بفناء النار.أٌضا ال تفنى ولالت طابفة للٌلة 

 هً فاألولى تفنى، ال أبداً  تبمى ونار تفنى، نار: ناران اآلخرة فً النار أن اعلمو
 ما خبلصة هذا والمشركٌن، الكفار نار واألخرى المسلمٌن، من المذنبٌن العصاة نار
، األدلة تجتمع وبه فٌه رٌب ال الذي الحك وهو "الصٌب الوابل" فً المٌم ابن حرره
{ بُِمْخَرِجٌنَ  ِمْنَها هُمْ  َوَما َنَصبٌ  فٌَِها ٌََمسُُّهمْ  ال: }الجنة أهل فً لال كما تعالى وهللا
 .[2ٙٔ:البمرة{ ]النَّارِ  ِمنَ  بَِخاِرِجٌنَ  هُمْ  َوَما: }الكافرٌن فً مثله لال ،[1ٗ:الحجر]
 المرآن

ِحٌُم )  [1ٗ({ ]الحجر : 1ٗ}نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلغَفُوُر الر 

 التفسٌر:
 .عبادي أنً أنا الؽفور للمإمنٌن التاببٌن، الرحٌم بهم -أٌها الرسول-أخبر 

 [:ٓ٘، 5ٗسبب نزول اآلٌتٌن]
مر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ناس من أصحابه ٌضحكون، فمال: "عن مصعب بن ثابت لال: 

ِحٌمُ }َنبِّْا ِعَباِدي أَنِّ  :، فنزلت«اذكروا الجنة واذكروا النار» }َوأَنَّ َعذَابًِ هَُو {ً أََنا اْلَؽفُوُر الرَّ
 .(ٔ)"{اْلعَذَاُب اأْلَِلٌمُ 

 .(ٕ)"عبادي -أٌها الرسول-أخبر  ، أي:"[5ٗ}نَبِّْا ِعبَاِدي{ ]الحجر : لوله تعالى:
 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أخبر عبادي ٌا دمحم لال الطبري:" 
 .(ٗ)"أخبر أولٌابً الواحدي:"لال  
 .(٘)" أي : أخبر ٌا دمحم عبادي لال ابن كثٌر:" 

ِحٌُم{ ]الحجر : لوله تعالى: أنً أنا الؽفور للمإمنٌن  ، أي:"[5ٗ}أَّنًِ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ

 .(ٙ)"التاببٌن، الرحٌم بهم
 .(2)"أنً ذو رحمة لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"لمن تاب وآمن وعمل صالحا :أي لال الماسمً:" 
أنً أنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا، بترن فضٌحتهم بها  لال الطبري:" 

 .(5)"وعموبتهم علٌها، الرحٌم بهم أن أعذّبهم بعد توبتهم منها علٌها
فً ذكر المؽفرة دلٌل على أنه لم ٌرد بالمتمٌن من ٌتمً الذنوب بؤسرها  لال البٌضاوي:" 

كبٌرها وصؽٌرها، وفً توصٌؾ ذاته بالؽفران والرحمة دون التعذٌب ترجٌح الوعد 
 .(ٓٔ)"وتؤكٌده
اآلٌة، ترجٌح جهة الخٌر من جهة أمره تعالى رسوله « نبىء»وفً لوله: لال أبو حٌان:" 

والرحمة. وكونه أضاؾ العباد إلٌه فهو ، بهذا التبلٌػ، فكؤنه إشهاد على نفسه بالتزام المؽفرة
على هاتٌن الصفتٌن وكونهما جاءتا « ال»وإدخال  ،«أنا»تشرٌؾ لهم، وتؤكٌد اسم أن بموله: 

، واتباعها بالصفة التً نشؤ عنها «الؽفران»ءة بالصفة السارة أوال وهً بصٌؽة المبالؽة والبدا

                                                             

 .2ٕٕٙ/2(:صٕ٘ٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖ٘الوجٌز: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٖ/ٙمحاسن التؤوٌل: (1)
 .ٔٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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. {إن المتمٌن}اتصال ذلن بموله: « الؽفران والرحمة»ناسب ذكر و ...«الرحمة»الؽفران وهً 
 .(ٔ)"وتمدٌما لهذٌن الوصفٌن العظٌمٌن اللذٌن وصؾ بهما نفسه 

لما خلك هللا الخلك كتب فً :»-ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا  
 .(ٕ)«كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتً تؽلب ؼضبً

لو ٌعلم العبد لدر عفو هللا، لما تورع من حرام. »بلؽنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  لال لتادة:" 
 .(ٖ)"«ولو ٌعلم لدر عذابه، لجمع نفسه

بسبً فإذا امرأة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رضً هللا عنه لال: لدم على رسول هللا وعن عمر بن الخطاب  
من السبً تبتؽً إذ وجدت صبٌا فً السبً فؤخذته فؤلصمته ببطنها وأرضعته، فمال لنا رسول 

رحم بعباده هلل أ»، للنا: ال وهللا، فمال: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها فً النار؟: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
 .(ٗ)«من هذه بولدها
عن أبً هرٌرة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " لو ٌعلم المإمن ما عند هللا عز وجل من العموبة، ما  

 .(٘)طمع بجنته أحد، ولو ٌعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة، ما لنط من رحمته أحد "
وؼٌره فٌخوؾ وٌرجً، وٌكون وهكذا ٌنبؽً لئلنسان أن ٌذكر نفسه  لال المرطبً:" 

فالمنوط إٌاس، والرجاء إهمال، وخٌر األمور  ..الخوؾ فً الصحة أؼلب علٌه منه فً المرض
 .(ٙ)"أوساطها
 المرآن

 [ٓ٘({ ]الحجر : ٓ٘}َوأَن  َعذَابًِ هَُو اْلعَذَاُب اْْلَِلٌُم )
 التفسٌر:

 .وأن عذابً هو العذاب المإلم الموجع لؽٌر التاببٌن
 .(2)"ألعدابً الواحدي: أي:"لال  

 .(1)"لمن لم ٌتب من كفره :أي لال الماسمً:" 
ًّ وألام علٌها ولم  لال الطبري:"  ٌمول: وأخبرهم أٌضا أن عذابً لمن أصّر على معاص

ٌتب منها، هو العذاب الموجع الذي ال ٌشبهه عذاب. هذا من هللا تحذٌر لخلمه التمدم على 
 .(5)"معاصٌه، وأمر منه لهم باإلنابة والتوبة

مً الرجاء هذه اآلٌة الكرٌمة ، دالة على مما، ذو عماب ألٌمو لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٓٔ)"والخوؾ ، وذكر فً سبب

أي وأخبرهم أٌضا بؤن عذابى لمن أصر على معاصى وألام علٌها ولم  لال المراؼً:" 
هو العذاب المإلم الموجع الذي ال ٌشبهه عذاب آخر، وفى هذا تهدٌد شدٌد وتحذٌر  -ٌتب منها

إن هللا جمع لعباده  -والخبلصة، لخلمه أن ٌمدموا على معاصٌه، ومن األمر لهم باإلنابة والتوبة
 .(ٔٔ)"بٌن التبشٌر والتحذٌر، لٌكونوا على لدمى الرجاء والخوؾ، وحال األنس والهٌبة

                                                             

 .1ٗٗ-1ٖٗ/ٙالبحر المحٌط: (ٔ)
 .(2ٕ٘ٔ رلم) ومسلم ،(5ٖٗٔ رلم) البخاريرواه  (ٕ)
 .1ٕٕٙ/2(:ص2ٕٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .لمسلم واللفظ ،(2ٕ٘ٗ رلم) ومسلم ،(555٘ رلم) البخاريأخرجه  (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕ(:صٙ٘ٙ) حبان وابن ،ٖٕ-(2ٕ٘٘) مسلم وأخرجه ، و1ٙ-1٘/٘ٔ(:ص5ٔٙٗأخرجه أحمد) (٘)

 .(ٖٗٙٔ) "الصحٌحةإسناده صحٌح، انظر: "
 .ٖٗ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٖ٘الوجٌز: (2)
 .2ٖٖ/ٙمحاسن التؤوٌل: (1)
 .ٔٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5) 
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
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ِ لما توّرَع من حرام، َولَو  لال لتادة:"  ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "لَْو ٌَعلُم العبُد لَْدر َعْفِو َّللاَّ بلؽنا أن نب
 .(ٔ)ع نفَسه"ٌَعلم لَْدر َعذَابِه لَبخَ 

: ، فً ؼاٌة اللطؾ إذ لم ٌمل على وجه الممابلة{وأن عذابً}جاء لوله:  لال أبو حٌان:" 
 .(ٕ)"والرحمة وأنً المعذب المإلم، كل ذلن ترجٌح لجهة العفو

أمره بؤن ٌذكر لهم شٌبا مما ٌتضمن التخوٌؾ والتحذٌر حتى ٌجتمع  لال الشوكانً:" 
وأن عذابً هو العذاب }الرجاء والخوؾ، وٌتمابل التبشٌر والتحذٌر لٌكونوا راجٌن خابفٌن فمال: 

أي: الكثٌر اإلٌبلم، وعند ما جمع هللا لعباده بٌن هذٌن األمرٌن من التبشٌر والتحذٌر  {،األلٌم
ا بٌن الٌؤس والرجاء، وخٌر األمور أوساطها، وهً المٌام على لدمً صاروا فً حالة وسط

 .(ٖ)"الرجاء والخوؾ، وبٌن حالتً األنس والهٌبة
ٌْنَا رسوُل هللا صلى هللا   ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لال:" َطلَع َعلَ عن ابن أبً رباح، عن رجل من أصحاب النب

: أال أَراكُْم تَْضَحكُوَن؟ ثم أدبر حتى إذا كان علٌه وسلم من الباب الذي ٌدخل منه بنو شٌبة، فمال
د إنَّ هللا  ا َخَرْجُت جاَء َجْبَرِبٌل ملسو هيلع هللا ىلص فَمَاَل: ٌا ُمَحمَّ عند الحجر رجع إلٌنا المهمرى، فمال: إنًّ لمَّ

حٌُم وأنَّ َعذَابِ }ٌَمُوُل: ِلَم تُمَنُِّط عباِدي؟   .(ٗ)"{ً هَُو العَذَاُب األِلٌمُ نبِّا عباِدي أنًّ أنا الؽَفُوُر الرَّ
 :[ٓ٘-5ٗفوابد اآلٌتٌن:]

 وعد هللا بالمؽفرة لمن تاب من أهل اإلٌمان والتموى من موحدٌه. -ٔ
 وعٌده ألهل معاصٌه إذا لم ٌتوبوا إلٌه لبل موتهم. -ٕ
الخوؾ من االتكال على سعة رحمة رب العالمٌن، وهللا رحمته واسعة، فلو أن إنساناً  -ٖ

أصلً ولن أزكً ولن أعمل شٌباً ألن هللا رحٌم فنمول له: هللا هو الذي أخبر: لال: أنا لن 
ِحٌُم * َوأَنَّ َعذَابًِ هَُو اْلعَذَاُب األَِلٌُم{ ]الحجر: [ ٓ٘ - 5ٗ}نَبِّْا ِعبَاِدي أَّنًِ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ
لال: }إِنَّ  فبل تؤخذ جزءاً من اآلٌة وتنسى البالً، فاهلل ؼفور رحٌم وهو شدٌد العماب

[ ٗٔ - ٕٔبَْطَش َربَِّن لََشِدٌٌد * إِنَّهُ هَُو ٌُْبِدُئ َوٌُِعٌُد * َوهَُو اْلؽَفُوُر اْلَوُدوُد{ ]البروج:
 .(٘)فبطشه شدٌد وهو الؽفور الودود، فتؤخذ بالمرآن كله ولٌس ببعضه

ب  على أنه ال ٌُشتَكُّ هلل تعالى أسماٌء من مخلولاته الضارة، ألنه لمالتنبٌه  -ٗ ٌمل: إنً المعذِّ
وذلن تعلٌٌم لحسن األدب والتعبٌر عن مختلفات ، المإلم، كما لال: إنً أنا الؽفور الرحٌم

 .الِحَكم والؽاٌات الحمٌدة، وهذا هو مذهب أهل السنة أفعاله التً داَرْت على
فإن للت: هل ورد فً المرآن اسٌم هلل عزَّ وجلَّ ٌناسب ما ولع من المصابب 

 والبَبلِوي؟
[، ٖٓللت: نعم، وهو الُمْبتَِلً، لال هللا تعالى: }َوإِْن كُنَّا لَُمْبتَِلٌَن{ ]المإمنون: 

ْنَساُن إِذَا َما اْبتبََلهُ َربُّهُ{ ]الفجر:  ا اإْلِ [، ولال: }ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ٘ٔولال: }فَؤَمَّ
ء من فعل الحكٌم، ِلٌَِمٌَز الخبٌث من [ وهو من أسمابه الحسنى، ألن االبتبلٕ]الملن: 

الطٌب، فالحكمة فٌه ظهور طٌب الطٌب، وإبانته وَرْفُع منزلته، ال ظهوُر خبث الخبٌث، 
 ولكن المحاسن ال تُعَرُؾ إالَّ بؤضدادها.

والحجة الواضحة على أن ذلن المراد ال َعكسُه لوله تعالى: }ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن 
اِبِرٌَن{ ]دمحم: ٕ]الملن: َعَمبًل{  [ ٖٔ[ ولال: }َولَنَْبلَُونَّكُْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنكُْم َوالصَّ

ولم ٌمل: أٌُّكم ألبح عمبلً، ولذلن لال العارفون: إن الخلك كلهم مثل شجرةٍ، ثمرتها 
 الممصود بها أهل الخٌر منهم.

                                                             

 .ٔٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٙالبحر المحٌط: (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙ/ٕانظر: فتح المجٌد فً كتاب التوحٌد: (٘)
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ٌعصً، لال هللا له: إنَّ لَْصَر عبدي وفً الحدٌث: " لما دعا الخلٌُل على من رآه 
أُخِرَج من صلبه  منً إحدى ثبلٍث: إما أن ٌتوب فؤتوب علٌه، أو ٌستؽفرنً، فؤؼفر له،

 .(ٔ)من ٌعبدنً"
وربما عبَّر عن المبتلً بالعزٌز الممتدر، كموله: }فَؤََخْذَناهُْم أَْخذَ َعِزٌٍز ُمْمتَِدٍر{ 

الشعراء حٌث لال بعد كل لصٍة فٌها تعذٌب [، كما أشار إلٌه فً سورة ٕٗ]الممر: 
ِحٌُم{ ]الشعراء:  [ 5أعدابه الكافرٌن، ورحمة أولٌابه المإمنٌن: }َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

ر ذلن ثمان مراٍر بعد ثمان لصٍص، فكان فٌه تنبٌهٌ لنا على تسمٌة العزٌز  حتى تكرَّ
رٌن، وإنزاله بهم المضار والعموبات، وتسمٌته ( من الكافٕالمدٌر بالنظر إلى انتمامه )

 [.ٖٗبالرحٌم بالنظر إلى المإمنٌن كموله: }َوَكاَن ِباْلُمْإِمنٌَِن َرِحًٌما{ ]األحزاب: 
ٌَّان أو الحكٌم أو َخِفى الحكمة فً هذه المواضع، ونحو ذلن  ى بالدَّ وكذلن لد ٌُسمَّ

 .(ٕ)أعلم مما َوَرَد به السمع واستُعِمَل فً الثناء، وهللا
; وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -٘

 .صفة، وفعل
الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -

الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال 
ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(ٖ)ألتٌتن بمرابها مؽفرة"تشرن بً شٌباً 

 .[ٕٖ]النجم:
ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 
الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن 

 .(ٗ)ا جعله هللا ممرباً لمؽفرته"الظن باهلل، وؼٌر ذلن مم

هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"
 .(٘)فً الكثرة

 
  .(ٙ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -

، (2)"أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده:«الرحٌم»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"
صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة; والرحمة صفة من ، وهو "(2)"عباده

صفات هللا سبحانه وتعالى الذاتٌة الفعلٌة; فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة; 
وباعتبار تجدد من ٌرحمه هللا صفة فعلٌة; ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة 

فهً صفة  ،[ٕٔلعنكبوت: فً لوله تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من ٌشاء{ ]ا
 -واألصح أن نسمٌهم أهل التحرٌؾ-وأهل التؤوٌل ، حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجل

ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة; وأن المرادبرحمة هللا إحسانه; أو إرادة اإلحسان; 
فٌفسرونها إما باإلرادة; وإما بالفعل; وهذا ال شن أنه خطؤ; وحجتهم: أنهم ٌمولون: 

رلة، ولٌن; والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى; إن الرحمة 
                                                             

 اللهبً علً أبً بن علً وفٌه: الهٌثمً لال ،ٕٔٓ/ 1"  المجمع"  فً كما"  األوسط"  فًرواه الطبرانً  (ٔ)
 .مترون وهو
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/2انظر: العواصم:  (ٕ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٖ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٗ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (٘)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (2)
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فنمول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق; أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه 
وتعالى; وال تتضمن نمصاً; فهو ذو رحمة بالؽة، وسلطان تام; فبل ٌرد بؤسه عن 

 .(ٔ)"الموم المجرمٌن
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٙ

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 
; والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة -الذي هو الحكم المترتب علٌه  -والصفة، واألثر 
 .(ٕ) -ثبوت األثر 

 
 مرآنال

ٌِْف إِْبَراِهٌَم )  [ٔ٘({ ]الحجر : ٔ٘}َونَبِّئُْهْم َعْن َض
 التفسٌر:
 عن ضٌوؾ إبراهٌم من المبلبكة الذٌن بشَّروه بالولد، وبهبلن لوم لوط. -أٌها الرسول-وأخبرهم 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وأخبر عبادي ٌا دمحم عن ضٌؾ إبراهٌم:  لال الطبري:" 

ٌعنً المبلبكة الذٌن دخلوا على إبراهٌم خلٌل الرحمن حٌن أرسلهم ربهم إلى لوم لوط 
 .(ٖ)"لٌهلكوهم
ٌِْؾ ِإْبَراِهٌَم { والضٌ لال ابن كثٌر:"  ؾ : ٌمول تعالى : وخبرهم ٌا دمحم عن لصة } َض

 .(ٗ)"ٌطلك على الواحد والجمع ، كالزور والسُّْفر
ٌعنً المبلبكة الذٌن أرسلهم هللا لٌبشروا إبراهٌم بالولد وٌهلكوا لوم  لال الثعلبً:" 
 .(٘)"لوط

إال أن هذا اللفظ مصدر، والمصدر ال ٌثنى  ،أي: عن أضٌاؾ إبراهٌم لال أبو اللٌث:" 

 .(ٙ)"رٌل فً اثنً عشر من المبلبكةوال ٌجمع، وذلن حٌن بعث هللا تعالى جب
أي: نببهم بتمام ما فٌه من الزجر والموعظة; ألن فً ذلن أخبار ما  لال الماترٌدي:" 

نزل بالمكذبٌن; بتكذٌبهم الرسل، وهو اإلهبلن، ونجاة من صدق الرسل، ففٌه تمام ما ٌزجرهم، 
ألنه ٌخبرهم على ما فً كتبهم وٌعظهم، من الترهٌب والترؼٌب، فإن فٌهم آٌة لرسالتن ونبوتن; 

أو نببهم; فإن ذلن ما ٌزجرهم عن مثل صنٌعهم، ، لم ٌشهدها هو، فٌدلهم أنه إنما عرؾ ذلن باهلل
وفٌه ذكر نعم هللا; ألنهم جاءوا بالبشارة; بشارة الولد، وجاءوا بإهبلن لوم مجرمٌن، فذلن بالذي 

ودل لوله:  ٌم، فنببهم فإن فٌه ما ذكرنا.ٌزجرهم عن مثله، والبشارة ترؼبهم فً مثل صنٌع إبراه
أن الضٌؾ اسم لكل نازل على آخر، طعم عنده أو لم ٌطعم، وكان نزله للطعام  {،ضٌؾ إبراهٌم}

 .(2)"أو ال
 ، وجهان:«إبراهٌم»وفً اسم 

 .«أب رحٌم»:. ولٌل معناه(1)نٌاألكثر وهذا لولأحدهما : أنه اسم أعجمً ، 
 .(5)إدامة النظر :وهً «البرهمة»الثانً : أنه عربً مشتك من 

اعلم أنه تعالى لما بالػ فً تمرٌر أمر النبوة ثم أردفه بذكر دالبل التوحٌد،  لال الفخر:" 
ثم ذكر عمٌبه أحوال المٌامة وصفة األشمٌاء والسعداء، أتبعه بذكر لصص األنبٌاء علٌهم السبلم 

                                                             

 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: المصدر نفسه: (ٕ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/٘الكشؾ والبٌات عن تفسٌر المرآن: (٘)
 .1ٕ٘/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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لٌكون سماعها مرؼبا فً الطاعة الموجبة للفوز بدرجات األنبٌاء، ومحذرا عن المعصٌة 
ألشمٌاء، فبدأ أوال بمصة إبراهٌم علٌه السبلم، والضمٌر، فً لوله: ونببهم الستحماق دركات ا

راجع إلى لوله: عبادي والتمدٌر: ونبىء عبادي عن ضٌؾ إبراهٌم، ٌمال: أنبؤت الموم إنباء 
وذكر تعالى فً اآلٌة أن ضٌؾ إبراهٌم علٌه السبلم بشروه بالولد بعد  ،أخبرتهم إذا :ونبؤتهم تنببة
جاء المإمنٌن من لوم لوط من العذاب وأخبروه أٌضا بؤنه تعالى سٌعذب الكفار من الكبر. وبإن

لوم لوط بعذاب االستبصال، وكل ذلن ٌموي ما ذكره من أنه ؼفور رحٌم للمإمنٌن، وأن عذابه 
 .(ٔ)"عذاب ألٌم فً حك الكفار

 كٌؾ سماهم ضٌفا مع امتناعهم عن األكل؟"فإن لٌل:  
أنهم إنما دخلوا علٌه لطلب الضٌافة جاز تسمٌتهم بذلن. ولٌل للنا: لما ظن إبراهٌم 

 .(ٕ)"أٌضا: إن من ٌدخل دار اإلنسان وٌلتجا إلٌه ٌسمى ضٌفا وإن لم ٌؤكل
 المرآن

ٌِْه فَمَالُوا َساَلًما لَاَل إِن ا ِمْنكُْم َوِجلُوَن )  [ٕ٘({ ]الحجر : ٕ٘}إِْذ َدَخلُوا َعلَ
 التفسٌر:

: سبلًما; فرد علٌهم السبلم، ثم لدَّم لهم الطعام فلم ٌؤكلوا، لال: إنا منكم حٌن دخلوا علٌه فمالوا
 فزعون.
ٌِْه فََمالُوا َسبَلًما{ ]الحجر : لوله تعالى:  حٌن دخلوا علٌه فمالوا:  ، أي:"[ٕ٘}إِْذ َدَخلُوا َعلَ
 .(ٖ)"سبلًما
 .(ٗ)"فمال الضٌؾ إلبراهٌم: سبلمالال الطبري: ٌمول"  
 .(٘)"فسلموا علٌه ،على إبراهٌم]دخلوا [أي:  اللٌث:"لال أبو  
 .(ٙ)"نسلم علٌن سبلما أو سلمت سبلما :أي لال الفخر:" 

 :(2)، ، وجهان[ٕ٘}فَمَالُوا َسبَلًما{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً 
تحٌة من المبلبكة إلبراهٌم علٌه السبلم فحٌاهم بمثله فدل على أن السبلم تحٌة المبلبكة  :أحدهما

 والمسلمٌن جمٌعاً .
 الثانً : سلمت أنت وأهلن من هبلن لوم لوط.

 .(1)"نسلم علٌن سبلما، أو سلمت سبلما :أى ،«سبلما» لال الزمخشري:" 
 : (5)على وجهٌن « السبلم»و« السلم»واختلؾ فً 

 أحدهما : أن السلم من المسالمة والسبلم من السبلمة .
 :(ٓٔ)الثانً : أنهما بمعنى واحد ، لال الشاعر ، ولد أنشده الفراء لبعض العرب

 َكَما اْكتَلَّ بِالَْبرِق الؽََماُم الَّلَوابِحُ                 َمَرْرَنا فَمُْلنَا إٌِِه ِسْلٌم فََسلََّمْت 
السبلم جعله هللا أمانا بٌن الخلك، وعطفا ": ، لالبكر األصم ًأبحكً الماترٌدي عن 

 .(ٔٔ)"فٌما بٌنهم، وسببا إلخراج الضؽابن من للوبهم

                                                             

 .ٓ٘ٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 المثدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٕ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٕبحر العلوم: (٘)
 .ٓ٘ٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٓ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٕٗ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٖٖ-1ٕٖ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .األعرابً ابن عن ،( كلل) مادة فً اللسان، 1ٕٖ/٘ٔلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الطبري: (ٓٔ)
 .وظهر لمع أي برلها، الح التً"  اللوابح" و به، لمع: أي ،" واكتل البرق، عن السحاب انكل: " ٌمال .
 .2ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٔٔ)
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فرد علٌهم السبلم، ثم لدَّم لهم  ، أي:"[ٕ٘}لَاَل إِنَّا ِمْنكُْم َوِجلُوَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الطعام فلم ٌؤكلوا، لال: إنا منكم فزعون

 .(ٕ)"ٌمول: لال إبراهٌم: إنا منكم خابفون الطبري: "لال  
خابفون، وكان خوفه المتناعهم من األكل. ولٌل: ألنهم دخلوا لال الزمخشري:أي: " 

 .(ٖ)"بؽٌر إذن وبؽٌر ولت
ولد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أٌدٌهم ال تصل إلى ما  أي : خابفون. لال ابن كثٌر:" 
  .(ٗ)" السمٌن الحنٌذ ضٌافة ، وهو العجل لربه لهم 
وكان خوفه المتناعهم من األكل. ولٌل: ألنهم دخلوا علٌه بؽٌر إذن  لال الفخر:" 
 .(٘)"وبؽٌر

 .(ٙ)"فؤنكرهم إبراهٌم فً تلن األرض، ألنهم لم ٌطعموا من طعامه"لال الكلبً: 
بعض أهل التؤوٌل: إنما خاؾ; ألنه ظن أنهم لصوص وأهل ٌمول  لال الماترٌدي:" 

رٌبة، لكن هذا ال ٌحتمل أن ٌخاؾ منهم; وٌظن أنهم لصوص وأهل رٌبة، ولد سلموا علٌه ولت 
علٌه، واللصوص وأهل الرٌبة إذا دخلوا بٌت آخر ال ٌسلمون علٌه، لكنه إنما خافهم إذ  ما دخلوا

، {فلما رأى أٌدٌهم ال تصل إلٌه نكرهم وأوجس منهم خٌفة}رأى أٌدٌهم ال تصل إلٌه; كما لال: 
عند ذلن خافهم; فلما رأى ذلن ظن إبراهٌم أنهم مبلبكة; إنما جاءوا ألمر عظٌم; حٌث لم 

مكان ٌمع لهم الحاجة إلى  -ٌتناولوا مما لرب إلٌهم; وبٌن إبراهٌم وبٌن المكان الذي ٌرتحل منه 
 .(2)"الطعام
لما بعث هللا المبلبكة لموم لوط ألبلت تمشً فً ُصور رجال شبان  حتى "لال السّدي :  

نزلوا على إبراهٌم فتضٌفوه ، فلما رآهم إبراهٌم أَجلَّهم ،} فََراَغ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِمٌٍن { 
هم  وأتاهم به فمعد معهم ، ولامت سارة تخدم ،فهو الحنٌد حٌن شواه، فذبحه ثم شواه فً الرضؾ 

فً لراءة ابن مسعود : "فلما لَربه إلٌهم لال أال « وامرأته لابمة وهو جالس»فذلن حٌن ٌمول : 
وما ثمنه ؟ لال :  :تؤكلون لالوا : ٌا إبراهٌم إنا ال نؤكل طعاما إال بثمن. لال فإن لهذا ثمنا. لالوا
فمال : ُحك لهذا أن  تذكرون اسم هللا على أوله ، وتحمدونه على آخره فنظر جبرٌل إلى مٌكابٌل

ٌِْه نَِكَرهُْم { ٌمول : فلما رآهم ال ٌؤكلون فزع  ٌِْدٌَُهْم ال تَِصُل إِلَ ا َرأَى أَ ٌتخذه ربه خلٌبل" ، } فَلَمَّ
منهم ، وأوجس منهم خٌفة ، فلما نظرت إلٌه سارة أنه لد أكرمهم ولامت هً تخدمهم ، ضحكت 

 .(1)"ؤنفسنا كرامة لهم ، وهم ال ٌؤكلون طعامناولالت : عجبا ألضٌافنا هإالء ، إنا نخدمهم ب
كانوا أربعة "لال :  -فً ضٌؾ إبراهٌم-ن عثمان بن ِمْحصن ع نوح بن لٌسعن  روي  

: جبرٌل ، ومٌكابٌل ، وإسرافٌل، ورفابٌل. لال نوح بن لٌس : فزعم نوح بن أبً شداد أنهم لما 
بجناحه ، فمام ٌدرج حتى لحك بؤمه ،  دخلوا على إبراهٌم ، فمرب إلٌهم العجل ، مسحه جبرٌل

 .(5)"وأم العجل فً الدار
 المرآن

ُرَن بِغاَُلٍم َعِلٌٍم )  [ٖ٘({ ]الحجر : ٖ٘}لَالُوا اَل تَْوَجْل إِن ا نُبَّشِ
 التفسٌر:

 لالت المبلبكة له: ال تفزع إنَّا جبنا نبشرن بولد كثٌر العلم بالدٌن، هو إسحاق.

                                                             

 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .1ٕ٘/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .ٖٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٖ/ٗأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 .(ٔ)"لالت المبلبكة له: ال تفزع ، أي:"[ٖ٘تَْوَجْل{ ]الحجر : }لَالُوا اَل لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ٌمول: لال الضٌؾ إلبراهٌم: ال تخؾ لال الطبري: " 
 .(ٖ)"أي : ال تخؾ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"لالوا: ال تخؾ {،لالوا ال توجل:"}عن عكرمة  
«. ال تؤجل»أوجله ٌوجله إذا أخافه. ولرئ:  :، بضم التاء من«ال توجل»لرأ الحسن:  

 .(٘)أوجله :بمعنى ،واجله:، من «ال تواجل»و
ُرَن بِؽبَُلٍم َعِلٌٍم{ ]الحجر : لوله تعالى:  جبنا نبشرن بولد كثٌر العلم  ، أي:"[ٖ٘}إِنَّا نُبَّشِ

 .(ٙ)"بالدٌن، هو إسحاق
 .(2)"وهو إسحاق ، علٌه السبلم  لال ابن كثٌر:" 
 :أرادوا ،«الوجل» استبناؾ فً معنى التعلٌل للنهى عن {،إنا نبشرن} الزمخشري:"لال  

 .(1)"أنن بمثابة اآلمن المبشر فبل توجل
[، ٔٓٔولال فً آٌة أخرى: }فَبَشَّْرنَاهُ بِؽُبَلٍم َحِلٌٍم{ ]الصافات :  لال الماترٌدي:" 
هو الذي ٌدعو صاحبه إلى كل «: العلم»هو الذي ٌنفً عن صاحبه كل أخبلق دنٌة، و«: الحلم»

 .(5)"خلك رفٌع; لٌعلم أنه اجتمع فٌه جمٌع الخصال الرفٌعة، ونفى عنه كل خلك دنًء
 .(ٓٔ) والتخفٌؾ بفتح النون ،«نبشرن»:ولرئ  
 المرآن

ُروَن ) ًَ اْلِكبَُر فَبَِم تُبَّشِ  [ٗ٘({ ]الحجر : ٗ٘}لَاَل أَبَش ْرتُُمونًِ َعلَى أَْن َمس نِ
 التفسٌر:

روننً؟  لال إبراهٌم متعجًبا: أبشَّرتمونً بالولد، وأنا كبٌر وزوجتً كذلن، فبؤي أعجوبة تبّشِ
ًَ اْلِكَبُر{ ]الحجر :  }لَاَل أَبَشَّْرتُُمونًِ َعلَىلوله تعالى:  لال إبراهٌم  ، أي:"[ٗ٘أَْن َمسَّنِ

 .(ٔٔ)"أبشرتمونً بالولد على حالة الكبر والهرم
 .(ٕٔ)"فبؤي شًء تبشرون: لال إبراهٌم للمبلبكة الذٌن بشَّروه بؽبلم علٌم لال الطبري: " 
أبشرتمونً أن ٌولد لً، وأنا على الحال التً أنا علٌها، أو ٌرد إلً  لال الماترٌدي:" 

 .(ٖٔ)"شبابً وشباب امرأتً
أبشرتمونً مع مس الكبر، بؤن ٌولد لً. أى: أن الوالدة أمر  :ٌعنى لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)"عجٌب مستنكر فً العادة مع الكبر
ممًا للوعد : } أَبَشَّْرتُُمونًِ َعلَى متعجًبا من كبره وكبر زوجته ومتح ثم لال لال ابن كثٌر:" 

ُرون { ًَ اْلِكَبُر فَبَِم تُبَّشِ  .(٘ٔ)"أَْن َمسَّنِ
ًَ اْلِكبَرُ عن مجاهد: "}   .(ٔ)"ومعناه: ألن مسنً الكبر وبؤن مسنً الكبر {،َعلَى أَْن َمسَّنِ

                                                             

 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٕٙ/2(:ص1ٕٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٓ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .1ٓ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٖٔ)
 .1ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"وإّن الكبٌر لد فاته الولت الذي ٌفرح فٌه من الدنٌا بشىء لال المشٌري:"
ُروَن{ ]الحجر : لوله تعالى:  .(ٖ)"فبؤي شًء تبشرونً؟ ، أي:"[ٗ٘}فَبَِم تُبَّشِ

بماذا تبشرونً ولد طعنت فى السّن، وعن لرٌب أرتحل إلى  لال المشٌري:أي:"
 .(ٗ)"اآلخرة؟

على الحال التً أنا علٌها وامرأتً، أو ٌرد الشباب إلٌنا، وإال ال لال الماترٌدي: أي:"
علٌه لدرة هللا هبة الولد فً حال الكبر، لكنه لم ٌر الولد ٌولد فً تلن الحال، ٌحتمل أن ٌخفى 

 .(٘)"فاستخبرهم أنه ٌولد فً تلن الحال، أو ٌرد إلى حالة أخرى حالة الشباب
االستفهامٌة، دخلها معنى التعجب، كؤنه « ما»هً  {،فبم تبشرون} لال الزمخشري:" 

أنكم تبشروننى بما هو ؼٌر متصور فً العادة، فبؤى لال: فبؤى أعجوبة تبشرونً. أو أراد: 
شًء تبشرون، ٌعنى: ال تبشروننى فً الحمٌمة بشًء، ألن البشارة بمثل هذا بشارة بؽٌر شًء. 
وٌجوز أن ال ٌكون صلة لبشر، وٌكون سإاال عن الوجه والطرٌمة ٌعنى: بؤى طرٌمة تبشروننى 

 .(ٙ)"بالولد، والبشارة به ال طرٌمة لها فً العادة
 .(2)"لال ذلن على وجه التعجب واالستبعاد لال الصابونً:"

ُروَن{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً   ، وجهان:[ٗ٘}فَبَِم تُبَّشِ
 .(1)أحدهما : أنه لال ذلن استفهاماً لهم ، هل بشروه بؤمر هللا ؟ لٌكون أسكن لنفسه

 .(5)الثانً : أنه لال ذلن تعجباً من لولهم ، لاله مجاهد
 .(ٓٔ)"عجب من كبره، وكبر امرأته مجاهد:"لال  
، بفتح النون وبكسرها على حذؾ نون الجمع، واألصل «تبشرون»ولرئ:  
 .(ٔٔ)بإدؼام نون الجمع فً نون العماد« تبشرون»، و«تبشرونن»

تبشروننً; فحذفت أحد النونٌن; الستثمال جمعهما هذا فٌمن "«: تبشرون»األصل فً و 

 .(ٕٔ)"لرأها بكسر النون
 [:ٗ٘-ٔ٘فوابد اآلٌات:]

لٌسوا كالبشر: ٌؤكلون، وٌشربون، وٌنامون، وٌتصفون الذكورة أو األنوثة; أن المبلبكة  -ٔ
عالم آخر، لابم بنفسه، ومستمل بذاته، ال ٌتصفون بشىء مما ٌتصؾ به البشر هم  وإنما

من الحاالت المادٌة، ولهم لدرة على أن ٌتمثلوا بصور بشرٌة، وؼٌرها من الصور 
 .سٌةالح
 استحباب تبشٌر المإمن بما هو خٌر له ولو بالرإٌا الصالحة. -ٕ
 مشروعٌة السبلم لمن دخل على ؼٌره أو ولؾ علٌه أو مر به ووجوب رد السبلم. -ٖ
مشروعٌة خدمة أهل البٌت لضٌوفهم ووجوب إكرام الضٌؾ وفً الحدٌث الصحٌح  -ٗ

 .(ٔ)من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه"و"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٗ)
 .1ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .1ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٕصفوة التفاسبر: (2)
 .ٗٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .12ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕٔ)
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 المرآن
 [٘٘({ ]الحجر : ٘٘}لَالُوا بَش ْرنَاَن بِاْلَحّكِ فاََل تَكُْن ِمَن اْلمَانِِطٌَن )

 التفسٌر:
 لالوا: بشَّرنان بالحك الذي أعلَمنا به هللا، فبل تكن من الٌابسٌن أن ٌولد لن.

الذي لالوا: بشَّرنان بالحك  ، أي:"[٘٘}لَالُوا بَشَّْرَناَن ِباْلَحّكِ{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"أعلَمنا به هللا
لال ضٌؾ إبراهٌم له: بشرنان بحّك ٌمٌن، وعلم منَّا بؤن هللا لد وهب لن  لال الطبري: " 
 .(ٖ)"ؼبلما علٌما

 .(ٗ)"بالصدق :أي "، ِباْلَحّكِ{لال البؽوي:}
 .(٘)"بما لضاه هللا أن ٌكون أي:"، بِاْلَحّكِ{لال الواحدي: } 
ومعنى  ..وضع الشًء فً موضعه على ما تدعو إلٌه الحكمة«: الحك» لال السمعانً:" 
 .(ٙ)"الصدق :هو -هاهنا-« الحك»

ٌحتمل أن تكون الباء فٌه صلة، أى: بشرنان {، بشرنان بالحك} :لوله لال الزمخشري:" 
بالٌمٌن الذي ال لبس فٌه، أو بشرنان بطرٌمة هً حك وهً لول هللا ووعده، وأنه لادر على أن 

 .(2)"د ولدا من ؼٌر أبوٌن، فكٌؾ من شٌخ فان وعجوز عالرٌوج
فبل تكن من الٌابسٌن أن ٌولد  ، أي:"[٘٘}فَبَل تَكُْن ِمَن اْلمَانِِطٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(1)"لن

 .(5)"لال: اآلٌسٌن {،من المانطٌن:"}عن السدي  
فبل تكن من الذٌن ٌمنطون من فضل هللا فٌٌؤسون منه، ولكن أبشر بما  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)"بشرنان به والبل البُشرى

األنبٌاء لد نهوا عن أشٌاء لد عصموا عنها ما ال ٌحتمل أن ٌكون منهم  لال الماترٌدي:" 
[، }َواَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ٓٙما نهوا عنه; نحو لوله: } فَبَل تَكُْن ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ ]آل عمران : 

كونه منهم; وذلن لما ، وأمثاله، وذلن مما ال ٌتوهم {الكافرٌن}[، و}ِمَن الظَّاِلِمٌن{، ٘ٓٔ]ٌونس : 
ذكرنا أن العصمة ال ترفع المحنة; ألنها لو رفعت لذهبت فابدة العصمة; ألنها إنما ٌحتاج إلٌها 
عند المحنة، وأما إذا لم ٌكن محنة فبل حاجة تمع إلٌها، فعلى ذلن إبراهٌم لم ٌكن لنط من رحمة 

 .(ٔٔ)"ربه; أنه ال ٌهب له الولد فً حال كبره

                                                                                                                                                                               

( ، ومسلم 2ٖٙ٘، رلم ٕٕٓٗ/٘( ، والبخارى )2ٔٗٙٔ، رلم ٖٔ/ٗحدٌث أبى شرٌح: أخرجه أحمد )(ٔ)
( ولال: حسن صحٌح. 5ٙ2ٔ، رلم ٖ٘ٗ/ٗ( ، والترمذى )2ٗ1ٖ، رلم ٕٖٗ( وأبو داود )1ٗ، رلم 5ٙ/ٔ)

 .(5٘، رلم ٕٗ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: أبو عوانة )2ٕٖٙرلم  ٕٔٔٔ/ٕوابن ماجه )
( ، ومسلم 2ٕٙ٘، رلم ٕٕٓٗ/٘( ، والبخارى )2ٙٔ٘، رلم 2ٕٙ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )

( ولال: صحٌح. ٕٓٓ٘، رلم 5٘ٙ/ٗ( والترمذى )ٗ٘ٔ٘، رلم 5ٖٖ/ٗ( ، وأبو داود )1ٙٗٔرلم  5ٔٓٔ/ٕ)
، 1ٖٓطٌالسى )ص ( . وأخرجه أٌضا: الٙٓ٘، رلم 5ٕ٘/ٕ( ، وابن حبان )52ٖٔرلم  ٖٖٔٔ/ٕوابن ماجه )

 ( .1ٕٔٙرلم  1٘/ٔ( ، وأبو ٌعلى )2ٖٕٗرلم 
 ( .ٕٔٙٙ، رلم 2ٗٔ/ٕحدٌث ابن عمرو: أخرجه أحمد )

 (.ٖٖٕٗ٘، رلم ٕٔٗ/٘حدٌث رجل من مزٌنة: أخرجه أحمد )
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٖ٘الوجٌز: (٘)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .1ٔ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٓٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٔٔ)
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 .(ٔ): الٌؤس"بمعنى« لمنوطا» لال الزجاج:" 
 .(ٕ)«الَمنِِطٌنَ »:ٌحٌى بن وثاب ولرأ  
 المرآن

الُّوَن )  [ٙ٘({ ]الحجر : ٙ٘}لَاَل َوَمْن ٌَْمنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إاِل  الض 

 التفسٌر:
 لال: ال ٌٌبس من رحمة ربه إال الخاطبون المنصرفون عن طرٌك الحك.

فؤجابهم بؤنه لٌس ٌمنط ، ولكن ٌرجو من هللا الولد ، وإن كان لد كبر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)" وأسنَّت امرأته ، فإنه ٌعلم من لدرة هللا ورحمته ما هو أبلػ من ذلن

ٌعنً: إال الكافرون، والمنوط من رحمة هللا كبٌرة من الكبابر كاألمن من  لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"مكر هللا

 .(٘)"أي: الخاسرون ،الضالون{} لال البؽوي:"
أراد: ومن ٌمنط من رحمة ربه إال المخطبون طرٌك الصواب، أو إال  لال الزمخشري:" 

ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَكاِفُروَن{ ]ٌوسؾ :  :الكافرون، كموله  ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ ٌعنى: لم أستنكر  ،[12}اَل ٌَ
 .(ٙ)"ذلن لنوطا من رحمته، ولكن استبعادا له فً العادة التً أجراها هللا

أخبر أن المنوط من رحمة هللا هو ضبلل، واإلٌاس من رحمته كفر،  لال الماترٌدي:" 
فعندهم تضٌك رحمته حتى ال ٌسع فٌها الكبابر، والمعتزلة ٌمنطون من رحمة ربهم; لمولهم فً 

 .(2)"ابر ما ٌمولونأصحاب الكب
 .(1)"لال: من ٌٌؤس من رحمة ربه {،ومن ٌمنط من رحمة ربه:"}عن السدي  

 الكبابر؟ عن سبل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضً عباس ابن روى
 . (5)"هللا مكر من واألمن هللا، روح من والٌؤس باهلل، الشرن: "فمال

 روح من والمنوط هللا، مكر من واألمن باهلل، الشرن الكبابر أكبر: "لال مسعود ابن عن
  .(ٓٔ)"هللا

من ذهب ٌمنط الناس من رحمة هللا، أو ٌمنط نفسه فمد أخطؤ، "عن سفٌان بن عٌٌنة لال:  
 .(ٔٔ){"ومن ٌمنط من رحمة ربه إال الضالون:}ثم نزع بهذه اآلٌة 

السبلم لال البنه سام: ٌا بنً، ال عن موسى بن علً، عن أبٌه لال: بلؽنً إن نوحا علٌه  
ٌؤت هللا عز وجل مشركا فبل حجة له.  تدخلن المبر وفً للبن مثمال ذرة من الشرن باهلل فإنه من

وٌا بنً، ال تدخل المبر وفً للبن مثمال ذرة من الكبر فإن الكبر رداء هللا، فمن ٌنازع هللا رداءه 
ً للبن مثمال ذرة من المنوط فإنه ال ٌمنط من رحمة ٌؽضب هللا علٌه. وٌا بنً، ال تدخلن المبر وف

 .(ٕٔ)"هللا إال ضال
 ألهل بٌنهما الحك وسبٌل اإلسبلم، ملة عن ٌنمبلن واإلٌاس األمن: "الطحاوي لال 
 صاحبه بٌن حال ما: الصادق المحمود الخوؾ فإن راجٌا، خابفا العبد ٌكون أن فٌجب اإلسبلم،
 عمل رجل رجاء: المحمود والرجاء. والمنوط الٌؤس منه خٌؾ ذلن تجاوز فإذا هللا، محارم وبٌن

                                                             

 .1ٔٔ/ٖمعانً المرآ،: (ٔ)
 .ٖٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .(ٓٙٗ/  ٓٔ" )المصنؾ" فً الرزاق عبد أخرج(5)
 .(ٗٓٔ/  ٔ: )الزوابد مجمع" صحٌح إسناده: "ولال للطبرانً الهٌثمً عزاه(ٓٔ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٔٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٕٙ-1ٕٕٙ/2(:صٖٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 راج فهو هللا، إلى منه تاب ثم ذنبا، أذنب رجل أو لثوابه، راج فهو هللا، من نور على هللا بطاعة
 هو فهذا عمل، ببل هللا رحمة ٌرجو والخطاٌا، التفرٌط فً متمادٌا الرجل كان إذا أما. لمؽفرته
 لانت هو أمن}: بموله والرجاء الخوؾ أهل تعالى هللا مدح ولد. الكاذب والرجاء والتمنً الؽرور
 جنوبهم تتجافى}: ولال [،5:الزمر] }ربه رحمة وٌرجو اآلخرة، ٌحذر ولابما ساجدا اللٌل آناء
 ذلن ولوال الخوؾ، ٌستلزم فالرجاء {،ٙٔ:السجدة{]وطمعا خوفا ربهم ٌدعون المضاجع عن
 هربت خفته، إذا أحد وكل. وٌؤسا لنوطا لكان ذلن ولوال الرجاء، ٌستلزم والخوؾ أمنا، لكان
 .(ٔ)"هللا إال منه،

 :[ٙ٘-٘٘فوابد اآلٌتٌن:]
 .حرمة المنوط والٌؤس من رحمة هللا تعالى -ٔ
 وال هللا، مكر من كاألمن كبٌرة هللا رحمة من المنوط ألن; ضال هللا رحمة من المانط أن -ٕ

 .ٌرٌد ما على لادر تعالى هللا أن كون جهل من عند إال ٌحصل
إذا كان الٌؤس على وجه االستبعاد للمؤمون، وترجح أنه ال ٌكون، على أنه ٌكون فً  -ٖ

النفس فذلن خطؤ وضبلل. ولال هللا عز وجل: }ومن ٌمنط من رحمة ربه إال 
 .(ٕ)الضالون{

ٌرجوها الجمع بٌن الرجاء والخوؾ، فإذا خاؾ فبل ٌمنط من رحمة هللا، بل ومن الفوباد:  -ٗ
ِ ، مع العمل الصالح كما لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ِ َوَّللاَّ ٌَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ أنهم ٌرجون  . فذكر سبحانه[1ٕٔ]البمرة:أُولَبَِن 
الصالحة فؤما الرجاء مع اإلصرار على المعاصً، رحمة هللا مع االجتهاد فً األعمال 

 .فذان من ؼرور الشٌطان
 

 المرآن
 [1٘({ ]الحجر : 1٘}لَاَل فََما َخْطبُكُْم أٌََُّها اْلُمْرَسلُوَن )

 التفسٌر:
 من عند هللا؟ -أٌها المرسلون-لال: لال إبراهٌم ما شؤنكم وما أمركم الذي جبتم من أجله 

 .(ٖ)"هٌم للمبلبكة: فما شؤنكم: ما أمُركم أٌُّها المرسلون؟لال إبرا لال الطبري: " 
فما خبركم، وما لصتكم، وما شؤنكم؟ والخطب: الشؤن; أي: على أي  لال الماترٌدي:" 

 .(ٗ)"أمر وشؤن أرسلتم
فلما فرغ للبه من هذا الحدٌث، وعرؾ أنه لن ٌصٌبه ضرر منهم سؤلهم  لال المشٌري:"

 .(٘)"وإلى أٌن لصدكم؟لال ما شؤنكم؟  عن حالهم:
ٌمول تعالى إخباًرا عن إبراهٌم ، علٌه السبلم ، لما ذهب عنه الروع  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)" وجاءته البشرى : إنه شرع ٌسؤلهم عما جاإوا له
لال: ما خطبُكم أٌها المرسلون؟ لالوا: إنا أرسلنا إلى لوم لوط، فجادلهم فً  لال السدي:" 

لوم لوط لال، أرأٌتم إن كان فٌها مابة من المسلمٌن أتهلكونهم؟ لالوا: ال! فلم ٌزل ٌُحطَّ حتى بلػ 
عشرة من المسلمٌن، فمالوا: ال نعذبهم، إن كان فٌهم عشرة من المسلمٌن، ثم لالوا: "ٌا إبراهٌم 
أعرض عن هذا إنه لٌس فٌها إال أهل بٌت من المإمنٌن " هو لوط وأهل بٌته، وهو لول هللا 

                                                             

 .1ٖ٘-2ٖ٘: الحنفً العز أبً البن الطحاوٌة، العمٌدة شرح(ٔ)
 .5ٔ٘/ٔانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٕ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٗ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ٌا إبراهٌم أعرض عن هذا إنَّه لد جاء أمر }. فمالت المبلبكة: {ٌجادلنا فً لوم لوط}تعالى ذكره: 
 .(ٔ){"ربن وإنهم آتٌهم عذاب ؼٌر مردود

لال إبراهٌم: أتعذب عالًما من عالمن  ..." :المثنً ومسلم أبو الحبٌل األشجعً لاال ًأبعن 
كثًٌرا، فٌهم مابة رجل؟ لال: ال وعزتً، وال خمسٌن! لال: فؤربعٌن؟ فثبلثٌن؟ حتى انتهى إلى 

فََما َوَجْدنَا }خمسة. لال: ال! وعزتً ال أعذبهم ولو كان فٌهم خمسة ٌعبدوننً! لال هللا عز وجل: 
ٌٍْت ِمَن اْلُمْسِلِمٌ ٌَْر بَ [ ، أي لوًطا وابنتٌه، لال: فحّل بهم من ٖٙ]سورة الذارٌات: {نَ فٌَِها َؼ
[ ، 2ٖ]سورة الذارٌات: {َوتََرْكنَا فٌَِها آٌَةً ِللَِّذٌَن ٌََخافُوَن اْلعَذَاَب األَِلٌمَ }العذاب، لال هللا عز وجل: 

 .(ٕ){"فلما ذهب عن إبراهٌم الروع وجاءته البشرى ٌجادلنا فً لوم لوط}ولال: 
 

 المرآن
وهُْم أَْجَمِعٌنَ 1٘}لَالُوا إِن ا أُْرِسْلنَا إِلَى لَْوٍم ُمْجِرِمٌَن ) }إاِل  اْمَرأَتَهُ ( 1٘) ( }إِال  آَل لُوٍط إِن ا لَُمنَجُّ

ْرنَا إِن َها لَِمَن اْلغَابِِرٌنَ   [ٓٙ-1٘{ ]الحجر : (ٓٙ)لَد 
 التفسٌر:

الضالٌن إال لوًطا وأهله المإمنٌن به، فلن نهلكهم لالوا: إن هللا أرسلنا إلهبلن لوم لوط المشركٌن 
 وسننجٌهم أجمعٌن، لكن زوجته الكافرة لضٌنا بؤمر هللا بإهبلكها مع البالٌن فً العذاب.

لالوا: إن هللا  ، أي:"[1٘}لَالُوا ِإنَّا أُْرِسْلَنا إَِلى لَْوٍم ُمْجِرِمٌَن{ ]الحجر :  لوله تعالى: 
 .(ٖ)"إِلهبلكهم شركٌن الضالٌنأرسلنا إلهبلن لوم لوط الم

 .(ٗ)"لالت المبلبكة له: إنا أرسلنا إلى لوم لد اكتسبوا الكفر باهلل لال الطبري: " 
 .(٘)" ٌعنون : لوم لوط لال ابن كثٌر:" 
وهُْم أَْجَمِعٌَن{ ]الحجر :  لوله تعالى:  إال لوًطا وأهله  ، أي: [5٘}إِالَّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ

 .(ٙ)"المإمنٌن به، فلن نهلكهم وسننجٌهم أجمعٌن
ٌن، فإنا لن نهلكهم بل  لال الطبري: "  ٌمول: إال اتباع لوط على ما هو علٌه من الّدِ

 .(2)"ننجٌهم من العذاب الذي أمرنا أن نعذّب به لوم لوط
 .(1)"أخبروه أنهم سٌنجون آل لوط من بٌنهم لال ابن كثٌر:" 
، فٌكون منمطعا، ألن «لوم»ال ٌخلو من من أن ٌكون استثناء من  الزمخشري:"لال  
موصوفون باإلجرام، فاختلؾ لذلن الجنسان وأن ٌكون استثناء من الضمٌر فً « الموم»
 :كؤنه لٌل: إلى لوم لد أجرموا كلهم إال آل لوط وحدهم، كما لال ، فٌكون متصبل،«مجرمٌن»

ٌٍْت ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{ ]الذارٌات : }فََما َوَجْدنَا فٌَِها ؼٌَْ  فإن للت: فهل ٌختلؾ المعنى ، [َٖٙر َب
الختبلؾ االستثناءٌن؟ للت: نعم، وذلن أن آل لوط مخرجون فً المنمطع من حكم اإلرسال، 

ومعنى إرسالهم ، وعلى أنهم أرسلوا إلى الموم المجرمٌن خاصة، ولم ٌرسلوا إلى آل لوط أصبل
 ، كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى. فً أنه فً معنى التعذٌب«نالموم المجرمٌ»إلى 

واإلهبلن، كؤنه لٌل: إنا أهلكنا لوما مجرمٌن، ولكن آل لوط أنجٌناهم. وأما فً المتصل فهم 
داخلون فً حكم اإلرسال، وعلى أن المبلبكة أرسلوا إلٌهم جمٌعا لٌهلكوا هإالء وٌنجوا هإالء، 

لوله إنا لمنجوهم بم ، اإلهبلن والتعذٌب كما فً الوجه األول :بمعنىفبل ٌكون اإلرسال مخلصا 
فً االتصال بآل لوط، « لكن»ٌتعلك على الوجهٌن؟ للت: إذا انمطع االستثناء جرى مجرى خبر 

                                                             

 .ٗٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ألن المعنى. لكن آل لوط منجون، وإذا اتصل كان كبلما مستؤنفا، كؤن إبراهٌم علٌه السبلم لال 
 .(ٔ)"مالوا: إنا لمنجوهملهم: فما حال آل لوط، ف

 .(ٕ)بالتخفٌؾ والتثمٌل ،«لمنجوهم»:ولرئ  
لكن زوجته  ، أي:[ٓٙ}إِالَّ اْمَرأَتَهُ لَدَّْرنَا إِنََّها لَِمَن اْلؽَاِبِرٌَن{ ]الحجر :  لوله تعالى: 

 .(ٖ)"الكافرة لضٌنا بؤمر هللا بإهبلكها مع البالٌن فً العذاب
 .(ٗ)"البالٌن فً العذاب :ٌعنً لال مماتل:" 
سوى امرأة لوط لضى هللا فٌها إنها لمن البالٌن، ثم هً مهلكة  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)"بعد

 .(ٙ)" أي : البالٌن المهلكٌن لال ابن كثٌر:" 
لمشاركتها معهم فى الفساد، وكانت تدل لومه على أضافه، فاستوجبت  لال المشٌري:"

 .(2)"العموبة
إلى أنفسهم،  -وهو هلل وحده -فإن للت: فلم أسند المبلبكة فعل التمدٌر الزمخشري:"لال 

 للت: لما لهم من المرب واالختصاص باهلل الذي لٌس ألحد ؼٌرهم، كما ولم ٌمولوا: لدر هللا؟ 
ٌمول خاصة الملن: دبرنا كذا وأمرنا بكذا، والمدبر واآلمر هو الملن ال هم، وإنما ٌظهرون بذلن 

 .(1)"اصهم وأنهم ال ٌتمٌزون عنهاختص
 ، وجهان:[ٓٙ}إِالَّ اْمَرأَتَهُ لَدَّْرَنا{ ]الحجر :  لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدهما : معناه: لضٌنا ، لاله النخعً
 .(ٓٔ)الثانً : معناه: كتبنا ، لاله علً بن عٌسى

 :(ٔٔ)، وجهان[ٓٙإِنََّها لَِمَن اْلَؽابِِرٌَن{ ]الحجر :  وفً لوله تعالى:} 
 أحدهما : أي: من البالٌن فً العذاب مع المجرمٌن.

 الثانً : من الماضٌن بالعذاب .
الؽابرون: البالون، والؽابرون: الماضون أٌضا; ٌمال: ؼبر ٌؽبر "لال أبو عوسجة:  

 .(ٕٔ)"ؼبرا: إذا بمً، وإذا مضى أٌضا
شاء هللا من بلؽنا أنه كان فً لرٌة لوط أربعة آالؾ ألؾ إنسان، أو ما "لال معمر:  
 .(ٖٔ)"ذلن

 .(ٗٔ)، بالتخفٌؾ«لدرنا»ولرئ:  
 [:ٓٙ-2٘فوابد اآلٌات:]

 التندٌد باإلجرام وبٌان عموبة المجرمٌن. -ٔ
 .أن المضاء ٌرجع إلى كتابة ما سبك فً علم هللا تعالى وتٌسٌر كل لما خلك له -ٕ

                                                             

 .1ٕ٘-1ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (2)
 .1ٖ٘-1ٕ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٗٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٖ، والنكت والعٌون:ٓ٘ٗ/ٙانظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٕٔ)
 .ٗٓٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظ}: الكشاؾ: (ٗٔ)



1ٗ 
 

األنساب ال لٌمة للنسب وال للمصاهرة وال عبرة بالمرابة إذا فصل الكفر واإلجرام بٌن  -ٖ
واأللرباء فامرأة لوط هلكت مع الهالكٌن ولم ٌشفع لها أنها زوجة نبً ورسول علٌه 

 .السبلم
 المرآن

ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن )  [ٕٙ - ٔٙ({ ]الحجر : ٕٙ( لَاَل إِن كُْم لَْوٌم ُمْنَكُروَن )ٔٙ}فَلَم 
 التفسٌر:

 لهم: إنكم لوم ؼٌر معروفٌن لً.فلما وصل المبلبكة المرسلون إلى لوط، لال 
ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن{ ]الحجر : لوله تعالى:  فلما وصل المبلبكة  ، أي:"[ٔٙ}فَلَمَّ

 .(ٔ)"المرسلون إلى لوط
 .(ٕ)"فلما أتى رسُل هللا آل لوط لال الطبري:"

 .(ٖ)"جاءته المبلبكة فً صورة شباب حسان الوجوه ، فدخلوا علٌه داره لال ابن كثٌر:" 
لال لهم: إنكم لوم ؼٌر  ، أي:"[ٕٙلَاَل إِنَّكُْم لَْوٌم ُمْنَكُروَن{ ]الحجر : لوله تعالى:}

 .(ٗ)"معروفٌن لً
 .(٘)لال مجاهد:" أنكرهم لوط"

 .(ٙ)"نُْنكركم ال نعرفكم :أنكرهم لوط فلم ٌعرفهم، ولال لهم لال الطبري:"
تنكركم نفسً وتنفر منكم، فؤخاؾ أن تطرلونً بشر، بدلٌل لوله  :أى لال الزمخشري:"

 .(2){"بل جبنان بما كانوا فٌه ٌمترون}
فلّما وافى المرسلون من آل لوط أنكرهم ألنه لم ٌجدهم على صورة  لال المشٌري:"

 .(1)"البشر، وتفّرس فٌهم على الجملة أنهم جاءوا ألمر عظٌم
 المرآن

 [ٖٙ({ ]الحجر : ٖٙ}لَالُوا بَْل ِجئْنَاَن بَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْمتَُروَن )
 التفسٌر:

لونلالوا: ال تََخْؾ، فإنَّا جبنا بالعذاب الذي كان   .ٌشن فٌه لومن وال ٌَُصّدِ
الرسل: بل نحن رسل هللا جبنان بما كان فٌه لومن ٌشكون أنه لال الطبري: "فمالت  

 .(5)"نازل بهم من عذاب هللا على كفرهم به
 .(ٓٔ)"جبنان بالعذاب الذي كانوا ٌشكون فً نزوله :أي لال الزجاج:" 

ٌبنا إٌاهم، وآتٌنان ذلالوا: بل جبنان بما كان لومن ٌشّكون فٌه من تع لال المشٌري:"
 .(ٔٔ)"بالحكم الحك :بالحك، أي
ٌعنون : بعذابهم وهبلكهم ودمارهم الذي كانوا ٌشكون فً ولوعه بهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)" وحلوله بساحتهم
ٌمولون: ال نعذب; حٌن كان ٌمترون{ ٌشكون، من العذاب; كانوا } لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(ٔ)"ٌخوفهم بالعذاب إن لم ٌإمنوا

                                                             

 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٔ/ٖمعانً المرآ،: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔٔ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ما جبنان بما تنكرنا ألجله، بل جبنان بما فٌه فرحن وسرورن  :أى لال الزمخشري:"
 .(ٕ)"وتشفٌن من عدون، وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله، فٌمترون فٌه وٌكذبونن

 .(ٖ)"لال. بعذاب لوم لوط {،بَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْمتَُرونَ عن مجاهد:"}
 المرآن

ٌْنَاَن بِاْلَحّكِ َوإِن ا لََصاِدلُوَن ) َ  [ٗٙ({ ]الحجر : ٗٙ}َوأَت
 التفسٌر:

 .وجبنان بالحك من عند هللا، وإنا لصادلون
ٌْنَاَن بِاْلَحّكِ{ ]الحجر : لوله تعالى:  َ  .(ٗ)"وجبنان بالحك من عند هللا ، أي:"[ٗٙ}َوأَت
 .(٘)"ٌعنً: بعذابهم لال ابن أبً زمنٌن:" 
لالت الرسل للوط: وجبنان بالحك الٌمٌن من عند هللا، وذلن الحّك هو  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"العذاب الذي عذب هللا به لوم لوط
 .(2)"بالٌمٌن من عذابهم {،بالحك} لال الزمخشري:"

 .(1)"[1كما لال تعالى:} َما نُنزُل اْلَمبلبَِكةَ إِال ِباْلَحّكِ { ]الحجر :  لال ابن كثٌر:" 
إنا لصادلون فٌما أخبرنان به ٌا لوط  ، أي:"[ٗٙ}َوإِنَّا َلَصاِدلُوَن{ ]الحجر : لوله تعالى:
 .(5)"من أن هللا مهلن لومن

 .(ٓٔ)"فً اإلخبار بنزوله بهم لال الزمخشري:"
لوله:} َوِإنَّا َلَصاِدلُوَن { تؤكٌد لخبرهم  إٌاه بما أخبروه به، من نجاته  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)" وإهبلن لومه
 المرآن

ٌُْث تُْؤمَ  ٌِْل َوات بِْع أَْدبَاَرهُْم َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َح أَْسِر بِأَْهِلَن بِِمْطعٍ ِمَن الل 
({ ُ٘ٙروَن )}فَ

 [٘ٙ]الحجر : 
 التفسٌر:

فاخرج ِمن بٌنهم ومعن أهلن المإمنون، بعد مرور جزء من اللٌل، وسر أنت وراءهم; لببل 
ٌتخلؾ منهم أحد فٌناله العذاب، واحذروا أن ٌلتفت منكم أحد وراءه; لببل ٌرى العذاب فٌصٌبه 

 .كذلن، وأسرعوا إلى حٌث أمركم هللا; لتكونوا فً مكان أمٌن
َ لوله تعالى:  ٌِْل{ ]الحجر : }فَؤَْسِر بِؤ سْر بؤهلن فً طابفٍة من  ، أي:"[ْ٘ٙهِلَن بِِمْطعٍ ِمَن اللَّ
 .(ٕٔ)"اللٌل

ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن رسله أنهم لالوا للوط، فؤسر بؤهلن ببمٌة من  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"اللٌل

 .(ٗٔ)"أي: فً طابفة من اللٌل; والسرى ال ٌكون إال لٌل لال ابن أبً زمنٌن:" 

                                                                                                                                                                               

 .11ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .11ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .٘ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .٘ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .٘ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .11ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗٔ)
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وكذلن  بظلمة من اللٌل. ٌمال: معنى لطع من اللٌل أي لطعة صالحة، :أي الزجاج:"لال 
 .(ٔ)"مضى عنن من اللٌل، وسعو من اللٌل

 .(ٕ)" أمروه أن ٌَسري بؤهله بعد مضً جانب من اللٌل لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"أمروه أن ٌسري بؤهله من آخر اللٌل ولال ابن كثٌر:" 
 ؟{بمطع من اللٌل:}فإن لٌل: السرى ال ٌكون إال باللٌل، فما معنى لال المرطبً:" 

 .(ٗ)"فالجواب: أنه لو لم ٌمل:" بمطع من اللٌل" جاز أن ٌكون أوله
ٌِْل{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[٘ٙ}ِبِمْطعٍ ِمَن اللَّ
 .(ٙ)لتادة ، وحكاه الماوردي عن(٘)بسواد من اللٌل. لاله ابن عباس أحدها :

 . (1)، وبه لال السمعانً(2)الثانً: بآخر اللٌل، لاله الكلبً
ٌْناهُْم بَِسَحرٍ }ٌإٌد هذا التفسٌر لوله تعالى و السحر آخر [، ألن ٖٗ: الممر{]إِالَّ آَل لُوٍط نَجَّ

 . وهللا أعلم.اللٌل وأشده ظلمة
 .(5)الثالث : بالسحر األول. لاله أبو صخر

 .(ٓٔ)لاله ابن زٌدالرابع: ببعض اللٌل، 
 .(ٔٔ)"وهو السحر من اللٌل، ٌعنً: بعض، «بمطع» ولال مماتل:" 

 . (ٕٔ)الخامس : بظلمة اللٌل، لاله لطرب
 .(ٗٔ)، وحكاه المرطبً عن ابن عباس(ٖٔ)لاله لتادةبطابفة من اللٌل. السادس : 
 .(٘ٔ)لاله الضحانببمٌة من اللٌل. السابع: 
 .(ٙٔ)لاله لتادة بعد مضً صدر من اللٌل. الثامن:
 .(2ٔ)لاله األخفشبعد جنح من اللٌل. التاسع:  

 .(1ٔ)ابن األعرابً. لاله : بساعة من اللٌلالعاشر

 .(5ٔ). حكاه المرطبًبعد هدء من اللٌلالحادي عشر: 
 .(ٕٔ)حكاه المرطبًمن اللٌل.  (ٕٓ)هزٌعالثانً عشر: 
، وأنشد لول (ٔ)الماوردي، حكاه لطعه نصفٌن :إنه نصؾ اللٌل، مؤخوذ منالثالث عشر: 

 :(ٕ)الشاعر

                                                             

 .5ٙ-1ٙ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5/1ٓتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕ٘ٙٓ/ٙ(:ص1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕ٘ٙٓ/ٙ(:ص1٘ٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙٓ/ٙ(:ص1ٗٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (1ٔ)
 .5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (5ٔ)
 أفاده الصحاح. .منه وطابفة ساعة :أي اللٌل، من -هزٌع أو- هجٌع مر: ٌمال(ٕٓ)
 .1ٓ-5/25انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)



12 
 

 ونابحٍة تَنُْوُح بِمْطعِ لٌِل ... على َرُجٍل بمارعِة الصعٌد
 .(ٖ)"وكلها متماربةلال المرطبً:  
أسرى وسرى. وروى صاحب اإلللٌد:  :، بمطع الهمزة ووصلها، من«فؤسر» ولرئ: 

 .(ٗ)فسر، من السٌر والمطع فً آخر اللٌل
كْن من ورابهم وسْر خلفهم لتطمبنَّ  ، أي:"[٘ٙ}َواتَِّبْع أَْدبَاَرهُْم{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(٘)"علٌهم
أن ٌكون لوط ، علٌه السبلم ، ٌمشً وراءهم ، لٌكون أحفظ  [أمروه] لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"لهم

 .(2)"أن ٌتَّبع أدبارهم ، أي : ٌكون سالة ألهله [أمروه] ولال ابن كثٌر:" 
 .(1)"أُِمر أن ٌكون خلؾ أهله، ٌتبع أدبارهم فً آخرهم إذا مشوا لتادة:"لال  
 .(5)": أدبار أهله{َواتَّبِْع أَْدبَاَرهُمْ } عن ابن زٌد:" 
فإن للت: ما معنى أمره باتباع أدبارهم ؟ للت لد بعث هللا الهبلن على  لال الزمخشري:" 

لومه، ونجاه وأهله إجابة لدعوته علٌهم، وخرج مهاجرا فلم ٌكن له بد من االجتهاد فً شكر هللا 
وإدامة ذكره وتفرٌػ باله لذلن، فؤمر بؤن ٌمدمهم لببل ٌشتؽل بمن خلفه للبه، ولٌكون مطلعا علٌهم 

 .(ٓٔ)"هموعلى أحوال
ال ٌتلفْت أحد منكم وراءه لببل  ، أي:"[٘ٙ}َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم أََحٌد{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"ٌرى عظٌم ما ٌنزل بهم فٌرتاع
 .(ٕٔ)"وال ٌتخلؾ منكم أحد لال ابن عباس:" 
ال ٌلتفت وراءه أحد، وال  وفً رواٌة:" .(ٖٔ)"ال ٌنظر وراءه أحد لال مجاهد:" 
ج  .(ٗٔ)"ٌُعَّرِ

حل بهم  أي : إذا سمعتم الصٌحة بالموم فبل تلتفتوا إلٌهم ، وذروهم فٌما لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)"من العذاب والنكال

 .(ٙٔ)"ال ٌنظر وراءه منكم أحد :أي لال المرطبً:"
 .(2ٔ)"لببل ٌروا ما ٌنزل بمومهم من العذاب لال المشٌري:"

                                                                                                                                                                               

 .5ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
، 5/1ٓ، وتفسٌر المرطبً:1ٗٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً: 5ٔٗ/ٕالبٌت ؼٌر منسوب فً: النكت والعٌون: (ٕ)

 ،  وؼٌرها.ٖ٘ٙ/ٙ، والدر المصون:15ٔ/ٙوالبحر المحٌط:
، ٕٙٗ/ٗ، والسٌوطً فً الدر المنثور:1٘/ٔ والبٌت أورده أبو بكر األنباري فً إٌضاح الولؾ واالبتداء:

 ، ونسبوه لمالن بن كنانة بلفظ:ٖ٘ٓ/ٙواآللوسً فً روح المعانً: 
 ونابحة تموم بمطع لٌل  ...  على رجل أهانته شعوب

 .5/1ٓتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٔٔ/2ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٙٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
(ٔٓ) . 
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙٓ/ٙ(:ص1ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٙٙٓ/ٙ(:ص12ٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٙٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5/1ٓتفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (2ٔ)
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نهوا عن االلتفات لببل ٌروا ما ٌنزل بمومهم من العذاب فٌرلوا لهم،  الزمخشري:"لال  
ولٌوطنوا نفوسهم على المهاجرة وٌطٌبوها عن مساكنهم، وٌمضوا لدما  ؼٌر ملتفتٌن إلى ما 

 :(ٔ)وراءهم كالذي ٌتحسر على مفارلة وطنه فبل ٌزال ٌلوى إلٌه أخادعه، كما لال
 ... وجعت من اإلصؽاء لٌتا وأخدعاتلفت نحو الحى حتً وجدتنى 

أو جعل النهى عن االلتفات كناٌة عن مواصلة السٌر وترن التوانً والتولؾ، ألن من ٌلتفت ال 
 .(ٕ)"بد له فً ذلن من أدنى ولفة

ٌُْث تُْإَمُروَن{ ]الحجر : لوله تعالى:  سٌروا حٌث ٌؤمركم هللا َعزَّ  ، أي:"[٘ٙ}َواْمُضوا َح
 .(ٖ)"َوَجلَّ 

 .(ٗ)"كؤنه كان معهم من ٌهدٌهم السبٌل ابن كثٌر:"لال  
 .(٘)"فلكم السبلمة ولمومكم العموبة لال المشٌري:"
 .(ٙ)"أخرجهم هللا إلى الشام لال السدي:"

 
 المرآن

ٌِْه ذَِلَن اْْلَْمَر أَن  َدابَِر َهُؤاَلِء َمْمُطوٌع ُمْصبِِحٌَن ) ٌْنَا إِلَ  [ٙٙ({ ]الحجر : ٙٙ}َولََض
 التفسٌر:

 وأوحٌنا إلى لوط أن لومن مستؤَصلون بالهبلن عن آخرهم عند طلوع الصبح.
ٌِْه ذَِلَن اأْلَْمَر{ ]الحجر : لوله تعالى:  َنا إِلَ ٌْ  .(2)"وأوحٌنا إلى لوط ، أي:"[ٙٙ}َولََض
 .(1)"وأوحٌنا إلٌه لال ابن زٌد:" 

 .(5)"علّمناه وعّرفناه:أي  لال المشٌري:"
 .(ٓٔ)"أي : تمدمنا إلٌه فً هذا  لال ابن كثٌر:" 

أن لومن  ، أي:"[ٙٙ}أَنَّ َداِبَر َهُإاَلِء َمْمطُوعٌ ُمْصبِِحٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"مستؤَصلون بالهبلن عن آخرهم عند طلوع الصبح

ٌمول تعالى ذكره: وفرؼنا إلى لوط من ذلن األمر، وأوحٌنا أن آخر  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"لومن وأّولهم مجذوذ مستؤصل صباح لٌلتهم

 .(ٖٔ)"أنهم مهلكون ومستؤصلون بالعموبة :أي لال المشٌري:"
ْبُح  لال ابن كثٌر:"  أي : ولت : الصباح كما لال فً اآلٌة األخرى : } إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ

ْبُح ِبمَِرٌٍب { ]هود :  ٌَْس الصُّ  .(ٗٔ)"[1ٔأَلَ
 .(٘ٔ)"ٌعنً: استبصال هبلكهم مصبحٌن لال ابن عباس:" 

                                                             

 العنك، صفحة ،"اللٌت" و ،ٗٔٔ: ٖ للتبرٌزي تمام أبً حماسة شرح فً المشٌري، هللا عبد بن للصمة البٌت(ٔ)
 .العنك فً عرق" األخدع" و العنك،
 .1ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 . ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٗ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .5ٕٕٙ/2(:صٕٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (5)
 . ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
 .ٕ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖٔ)
 . ٕٗ٘/ٗكثٌر:تفسٌر ابن (ٗٔ)
 .2ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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وفً إبهامه وتفسٌره  {،أن دابر هإالء ممطوع:}فسر ذلن األمر بموله  لال الزمخشري:" 
: آخرهم، ٌعنى: ٌستؤصلون عن آخرهم حتى ال ٌبمى منهم {دابرهم}و ..تفخٌم لؤلمر وتعظٌم له

 .(ٔ)"أحد
األمر،  ، بالكسر على االستبناؾ، كؤن لاببل لال: أخبرنا عن ذلن«إن»ولرأ األعمش:  

 .(ٕ)«وللنا إن دابر هإالء»فمال: إن دابر هإالء. وفً لراءة ابن مسعود: 
 :[ٙٙ-ٔٙفوابد اآلٌات:]

 استحباب السٌر فً اللٌل لما فٌه من البركة بمطع المسافات البعٌدة بدون تعب. -ٔ
مشروعٌة مشً المسبول وكبٌر الموم وراء الجٌش والمافلة لتفمد أحوالهم، واإلطبلع  -ٕ

 على من ٌتخلؾ منهم ألمر، وكذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌفعل.
 .{وال ٌلتفت منكم أحد}على الظلمة الهالكٌن، لموله: كراهٌة اإلشفاق  -ٖ
 

 المرآن
 [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}َوَجاَء أَْهُل اْلَمِدٌنَِة ٌَْستَْبِشُروَن )

 التفسٌر:
وجاء أهل مدٌنة لوط إلى لوط حٌن علموا بمن عنده من الضٌوؾ، وهم فرحون ٌستبشرون 

 بضٌوفه; لٌؤخذوهم وٌفعلوا بهم الفاحشة.
وجاء أهل مدٌنة َسُدوم وهم لوم لوط لما سمعوا أن ضٌفا لد ضاؾ لوطا  الطبري:"لال  

 .(ٖ)"مستبشرٌن بنزولهم مدٌنتهم طمعا منهم فً ركوب الفاحشة
وصباحة وجوههم ،  ٌخبر تعالى عن مجًء لوم لوط لما علموا بؤضٌافه لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)" وأنهم جاءوا مستبشرٌن بهم فرحٌن

 .(٘)"بدخول الرجال منزل لوط {،ٌستبشرون لال مماتل:"} 
أهل المدٌنة أهل سدوم التً ضرب بماضٌها المثل فً الجور،  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)"مستبشرٌن بالمبلبكة
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لوط، حٌن نزلوا لما أرادوا أن ٌؤتوا إلٌهم من  لال لتادة:"  استبشروا بؤضٌاؾ نب
 .(2)"المنكر
 المرآن

ٌِْفً َفاَل تَْفَضُحوِن )  [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}لَاَل إِن  َهُؤاَلِء َض
 التفسٌر:
 .هإالء ضٌوفً فبل تمصدوهم بسوء فتُلحموا بً العار وتفضحونً أمامهملال: 

ٌمول تعالى ذكره: لال لوط لمومه: إن هإالء الذٌن جبتموهم ترٌدون منهم  لال الطبري:" 
الفاحشة ضٌفً، وحّك على الرجل إكرام ضٌفه، فبل تفضحون أٌها الموم فً ضٌفً، وأكرمونً 

 .(1)"فً ترككم التعّرض لهم بالمكروه
م فمال لهم لوط: إن هإالء ضٌفً فبل تفضحون أي: بمصدكم إٌاه لال ابن الجوزي:" 

 .(5)"بالسوء، ٌمال: فضحه ٌفضحه: إذا أبان من أمره ما ٌلزمه به العار

                                                             

 .1ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1٘٘-1ٗ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 . ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٗ)
 . ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(٘)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖ٘/ٕزاد المسٌر: (5)
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بفضٌحة ضٌفً، ألن من أساء إلى ضٌفه أو  {فبل تفضحون} لال الزمخشري:أي: " 
 .(ٔ)"جاره فمد أساء إلٌه، كما أن من أكرم من ٌتصل به فمد أكرم

 :(ٕ)، وجهان[1ٙفَبَل تَْفَضُحوِن{ ]الحجر :  وفً لوله تعالى:} 
فبل تفضحونً فً ضٌفً; فإنهم إنما نزلوا بنا على أمن منا; فبل تفضحونً أحدهما: معناه: 

ِفً{ ]هود :  ٌْ   .[21عندهم، وهو ما لال فً آٌة أخرى: }َواَل تُْخُزوِن فًِ َض
ال تفضحونً فً الخلك، ٌمولون: إن فً أهل بٌت لوط ٌفعل باألضٌاؾ كذا، والثانً: معناه: 
 .بٌتً عند الخلك بالصبلح واألمن فبل تفضحونً فً الخلكوإنما عرؾ أهل 

وهذا إنما لاله لهم لبل أن ٌعلم بؤنهم رسل هللا كما لال فً سٌاق سورة  لال ابن كثٌر:" 
هود ، وأما هاهنا فتمدم ِذكُر أنهم رسل هللا ، وعطؾ بذكر مجًء لومه ومحاجته لهم. ولكن 

 .(ٖ)"دل دلٌل على خبلفهالواو ال تمتضً الترتٌب ، وال سٌما إذا 
 .(ٗ)"فً الوصل والولؾ «تفضحون»فً لوله:« ٌاءال»أثبت ٌعموب و 
 المرآن

َ َواَل تُْخُزوِن )  [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}َوات مُوا ّللا 
 التفسٌر:

 .خافوا هللا أن ٌحلَّ بكم عمابه، وال تهٌنونً بالتعرض لهم بالمكروه
َ{ لوله تعالى:   .(٘)"خافوا هللا أن ٌحلَّ بكم عمابه ، أي:"[5ٙ]الحجر : }َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٙ)"صنٌعكم بالرجال لال الماترٌدي: أي:" 
ًّ وفً أنفسكم أن ٌحّل بكم عمابه لال الطبري:"   .(2)"ٌمول: وخافوا هللا ف
 ضٌوفًوال تهٌنونً بالتعرض ل ، أي:"[5ٙ}َواَل تُْخُزوِن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(1)"بالمكروه

 .(5)"عند الخلك; لٌل: هو من الهوان لال الماترٌدي: أي:" 
 .(ٓٔ)"ٌمول: وال تذلونً وال تهٌنونً فٌهم، بالتعّرض لهم بالمكروه لال الطبري:" 
وال تهٌنونى وال تفضحونً، من الخزي. أو وال تخجلونً، من أي:" لال الزمخشري: 

ضٌؾ الرجل أو جاره فمد خزى الخزاٌة وهً الحٌاء فً ضٌفً فً حك ضٌوفى فإنه إذا خزى 
 .(ٔٔ)"الرجل، وذلن من عرالة الكرم وأصالة المروءة

فدخلوا على لوط ٌعنً المبلبكة فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم "وهب بن منبه: لال  
وجمالهم فؤرسلت إلى أهل المرٌة أنه لد نزل بنا لوم لم نر لوما أحسن منهم وال أجمل فتسامعوا 

وط من كل ناحٌة تسوروا علٌهم الجدران فلمٌهم لوط فمال: ٌا لوم ال تفضحونً بذلن فؽشوا دار ل
فً ضٌفً وإنً أزوجكم بناتً ؾ هن أطهر لكم فمالوا: لو كنا نرٌد بناتن لمد عرفنا مكانهم 

 .(ٕٔ)"ولكن ال بد لنا من هإالء الموم الذٌن نزلوا بن، خل بٌننا وبٌنهم
 .(ٖٔ) فً الوصل والولؾ «تخزون» فً لوله:« ٌاءال»أثبت ٌعموب و 

                                                             

 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٙانظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٕ)
 . ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص2ٓٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
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 المرآن
 [1ٓ({ ]الحجر : 1ٓ}لَالُوا أََولَْم نَْنَهَن َعِن اْلعَالَِمٌَن )

 التفسٌر:
 لالوا ألم نمنعن عن ضٌافة أحد؟

 .(ٔ)"ألم ننهن أن تضٌؾ أحدا؟ لال لتادة:" 
 .(ٕ)"أي : أو ما نهٌنان أن تضٌؾ أحًدا ؟ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"أي: عن ضٌافة العالمٌن لال ابن الجوزي:" 
ٌمول تعالى ذكره: لال للوط لومه: أو لم ننهن أن تضٌؾ أحدا من  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"العالمٌن

 .(٘)"لال لومه: ألم ننهن عن أن تحٌى أحدا، وأمرنان أال تمنع منّا أحدا؟ لال المشٌري:"
 :[2ٓ-2ٙفوابد اآلٌات:]

 تؽٌر فً اإلنسان.فظاعة العادات السٌبة وما تحدثه من  -ٔ
 إنكار الفاحشة وأنها ألبح فاحشة تعرفها اإلنسانٌة هً إتٌان الذكور. -ٕ
 أسوأ الحٌاة أن ال ٌكون فٌها من ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر. -ٖ
 

 المرآن
 [1ٔ({ ]الحجر : 1ٔ}لَاَل َهُؤاَلِء بَنَاتًِ إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن )

 التفسٌر:
جوهن إن كنتم ترٌدون لضاء وطركم لال لوط لهم: هإالء نساإكم  .بناتً فتزوَّ

ٌمول تعالى ذكره: لال لوط لمومه: تزّوجوا النساء فؤتوهّن، وال تفعلوا ما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"لد حّرم هللا علٌكم من إتٌان الرجال، إن كنتم فاعلٌن ما آمركم به، ومنتهٌن إلى أمري
إشارة إلى النساء، ألن كل أمة أوالد نبٌها رجالهم  {،هإالء بناتً} لال الزمخشري:" 

بنوه ونساإهم بناته، فكؤنه لال لهم: هإالء بناتً فانكحوهن، وخلوا بنى فبل تتعرضوا لهم إن 
كنتم فاعلٌن شن فً لبولهم لموله، كؤنه لال: إن فعلتم ما ألول لكم وما أظنكم تفعلون. ولٌل: إن 

 .(2)"ل هللا دون ما حرمكنتم ترٌدون لضاء الشهوة فٌما أح
ًَ أضٌافه ببناته لال لتادة:"  ًّ هللا لوط أن ٌتزّوجوا النساء، وأراد أن ٌَِم  .(1)"أمرهم نب
هذا ، فؤرشدهم إلى نسابهم ، وما خلك لهم ربهم منهن من الفروج المباحة لال ابن كثٌر:" 

ٌُصبحهم من العذاب كله وهم ؼافلون عما ٌراد بهم، وما لد أحاط بهم من الببلء ، وماذا 
 .(5)"المستمر

 ، فٌهن لوالن:[2ٔ]الحجر : {َهُإاَلِء بَنَاتًِ ولوله تعالى:}
  .(ٓٔ)لاله مجاهد أحدهما : أنه أراد نساء أمته ولم ٌرد بنات نفسه.

 .(ٔٔ)"لم ٌكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبً أبو أمته لال مجاهد:"

                                                             

 .2ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕزاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .1ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:صٙٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:صٙٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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إنما دعاهم إلى نسابهم لال: وكل نبً هو أبو أمته وكان فً  :"ولال سعٌد بن جبٌر 
 .(ٔ)"«النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»:بعض المراءة 

الثانً : أنه أراد بنات نفسه وأوالد صلبه ألن أمره فٌهن أنفذ من أمره فً ؼٌرهن ، وهو معنى 
 .(ٖ)، ومماتل(ٕ)لول حذٌفة بن الٌمان

رض بناته علٌهم تزوٌجا وأراد نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ٌفً بتزوٌج ع لال حذٌفة بن الٌمان:" 
 .(ٗ)"بناته

فعرض علٌهم ابنتٌه من الحٌاء تزوٌجا واسم إحداهما رٌثا واألخرى لال مماتل:" 
 .(٘)"زعوثا
 .(2)"لال: تزوجوهن ،(ٙ)}َهُإاَلِء بَنَاِتً هُنَّ أَْطَهُر لَكُم{ :"عن كعب  

 فإن لٌل : كٌؾ ٌزوجهم ببناته مع كفر لومه وإٌمان بناته ؟
 لٌل عن هذا ثبلثة أجوبة : 

أحدها : أنه كان فً شرٌعة لوط ٌجوز تزوٌج الكافر بالمإمنة ، وكان هذا فً صدر اإلسبلم 
 .(1)جابزاً حتى نسخ ، لاله الحسن

أراد أن ٌمً أضٌافه ببناته، وذلن ؼاٌة الكرم، وأراد: هإالء بناتً  لال الزمخشري:" 
فتزوجوهن وكان تزوٌج المسلمات من الكفار جابزا، كما زوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابنتٌه من عتبة بن 

ولٌل كان لهم سٌدان مطاعان، ، لبل الوحى وهما كافران (5)أبى لهب وأبى العاص بن وابل
 .(ٓٔ)"ٌزوجهما ابنتٌهفؤراد أن 

 .(ٔٔ)ذكره الماوردي الثانً : أنه ٌزوجهم على شرط اإلٌمان كما هو مشروط بعمد النكاح .
الثالث : أنه لال ذلن ترؼٌباً فً الحبلل وتنبٌهاً على المباح ودفعاً للبادرة من ؼٌر بذل نكاحهن 

 .(ٕٔ)وال بخطبتهن، لاله ابن أبً نجٌح

ٌجوز أن ٌكون عرض البنات علٌهم مبالؽة فً تواضعه لهم وإظهارا  لال الزمخشري:" 
مما أوردوا علٌه، طمعا فً أن ٌستحٌوا منه وٌرلوا له إذا سمعوا ذلن، فٌتركوا  (ٔ)لشدة امتعاضه

 .(ٕ)"فٌتركوا له ضٌوفه مع ظهور األمر واستمرار العلم عنده وعندهم أن ال مناكحة بٌنه وبٌنهم

                                                             

 [.ٙ : األحزاب سورة. واآلٌة فً ]ٕٕٙٓ/ٙ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص5ٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص5ٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(٘)
 .[21]هود : (ٙ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص٘ٙٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .11ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 من نسبته فً لٌس الربٌع، بن العاص أبو هو وإنما فاحش ؼلط «وابل بن العاص أبو» لوله لال المحمك:" (5)

 وأما مدخل، المضٌة هذه فً له ولٌس عمرو، والد السهمً وابل بن العاص إلى ذهنه انتمل وكؤنه. وابل اسمه
 ابن فذكرها لهب أبى بن عتبة وكذا. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بنت الربٌع بن العاص أبى تزوٌج لصة
 وكانت وأمانة ماال مكة رجال من الربٌع بن العاص أبو كان: لال طرٌمه من والطبرانً المؽازي فً إسحاق
 أن لبل وذلن. ٌخالفها ال وكان بزٌنب ٌزوجه أن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول خدٌجة فسؤلت. خالته خدٌجة
: لال. شركه على العاص أبو وثبت وبناته خدٌجة آمنت بالنبوة وسلم علٌه هللا صلى نبٌه هللا أكرم فلما علٌه ٌنزل
 لال أمرٌن إلى لرٌشا دعا فلما. رلٌة بنته لهب أبى بن عتبة زوج لد وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وكان
 إلى مشوا ثم. علٌهم فؤبى. العاص أبى إلى فمشوا علٌه فردوهن. ببناته همه من دمحما فرؼتم لد: لبعض بعضهم
 أبى لصة فذكر. عفان بن عثمان بعده فتزوجها. العاص بن سعٌد بنت وزوجوه. رلٌة ففارق. لهب أبى بن عتبة
 أم ابنته زوج وسلم علٌه هللا صلى النبً أن» لتادة طرٌك من الدالبل فً البٌهمً وروى «ببدر وأسره العاص
 ."البنتٌن فطلما ولدٌه لهب أبو أمر اإلسبلم جاء فلما. أخاه ورلٌة. لهب أبى ابن عتبة الجاهلٌة فً كلثوم
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٕٙٓ/ٙ(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٖ)وأبو جعفرنافع، « بناتً»حرن ٌاء و 
 الفوابد:
علٌه  -لوط النبً ، وال شن أن بٌان دفاع لوط علٌه السبلم عن ضٌفه حتى فداهم ببناته -ٔ

 .بذلن اإلتٌان من ؼٌر الطرٌك المعهود بٌن الناس لم ٌرد –السبلم 
 

 المرآن
 [1ٕ({ ]الحجر : 1ٕ}لَعَْمُرَن إِن ُهْم لَِفً َسْكَرتِِهْم ٌَْعَمُهوَن )

 التفسٌر:
 .إن لوم لوط لفً ضبللهم وجهلهم ٌتخبطون وٌترددون ،وحٌاتن ٌا دمحم
 .(ٗ)"وحٌاتن ٌا دمحم ، أي:"[2ٕ}لَعَْمُرَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌمول تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 
ألسم تعالى بحٌاة نبٌه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، وفً هذا تشرٌؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)" عظٌم ، وممام رفٌع وجاه عرٌض
ألسم بحٌاته تخصٌصا له فى شرفه، وتفضٌبل له على سابر البرٌة، فمال  لال المشٌري:"

 .(2)"ألسم بحٌاته ألنه لم ٌكن فى ولته حٌاة أشرؾ من حٌاته :وٌمال، -ٌا دمحم -وحٌاتن
 ، وجوه:[2ٕ}لَعَْمُرَن{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً  

 .(1)أحدها: أن معناه: وحٌاتن ٌا دمحم، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس
ما خلك هللا وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على هللا من دمحم صلى هللا علٌه  لال ابن عباس:" 

لَعَْمُرَن إِنَُّهْم لَِفً َسْكَرتِِهْم }وسلم، وما سمعت هللا ألسم بحٌاة أحد ؼٌره، لال هللا تعالى ذكره 
  .(5){"ٌَْعَمُهونَ 

ما حلؾ هللا تعالى بحٌاة أحد إال بحٌاة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لال: وحٌاتن ٌا دمحم  ولال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ){"إِنَُّهْم لَِفً َسْكَرتِِهْم ٌَْعَمُهونَ }وعمرن وبمابن فً الدنٌا 

ٌْشَُن ، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس والثانً: لَعَ
 (ٕٔ)، وبه لال األخفش(ٔٔ)

 . (ٖٔ)"إلى معنى األول وهو ٌرجعلال ابن الجوزي:"   
وحك هللا، ذكره  والثالث: أن معناه: وحمن على أمتن، تمول العرب: لعمر هللا ال ألوم، ٌعنون:

 .(ٗٔ)ابن األنباري
 .(ٙٔ)، ومماتل(٘ٔ). لاله لتادةكلمة من كبلم العربأنها  والرابع:

                                                                                                                                                                               

 .الصحاح فً كذا علٌه، وشك منه ؼضب: األمر من امتعض «امتعاضه لشدة» لوله(ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .22ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (2)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٕزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .1ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 . ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٙٔ)



5ٗ 
 

 السبلم علٌه لوط عمر بإطالة هللا من العدة معناها وإنما المسم، معناهاالخامس: أنها كلمة لٌس 
 .(ٔ)عاجبلً  والهبلن العذاب لوط لوم فً سٌنمذ أنه هللا ٌخبر الذي الولت فً لومه، إهبلن بعد

ٌَاتًِ"إبراهٌم: لال    .(ٕ)"كانوا ٌكرهون أن ٌمول الرجل: لعمري، ٌرونه كموله: َوَح
لالت المبلبكة للوط علٌه السبلم:  :على إرادة المول، أى {لعمرن} ولال الزمخشري:" 
ولٌل: الخطاب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه ألسم بحٌاته وما ألسم بحٌاة أحد لط كرامة له،  ..لعمرن

والعمرو العمر واحد، إال أنهم خصوا المسم بالمفتوح إلٌثار األخؾ فٌه، وذلن ألن الحلؾ كثٌر 
ر، وتمدٌره: لعمرن مما ألسم به، كما حذفوا الفعل فً الدور على ألسنتهم، ولذلن حذفوا الخب

 .(ٖ)"لولن: باهلل
إن لوم لوط لفً ضبللهم  ، أي:"[2ٕ}إِنَُّهْم لَِفً َسْكَرتِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وجهلهم ٌتخبطون وٌترددون
 .(٘)"إن لومن من لرٌش لفً ضبللتهم وجهلهم ٌترّددون لال الطبري:" 
 .(ٙ)"لفً ضبللتهم ٌترددون :ٌعنى لال مماتل:" 
هذه السكرة هً سكرة محبة الفاحشة التً ال ٌبالون معها بعذل وال  لال السعدي:" 
 .(2)"لوم

ؼواٌتهم التً أذهبت عمولهم وتمٌٌزهم بٌن الخطإ الذي هم علٌه  :أى لال الزمخشري:" 
ٌتحٌرون، فكٌؾ { ٌعمهون}وبٌن الصواب الذي تشٌر به علٌهم، من ترن البنٌن إلى البنات 

 .(1)"ٌمبلون لولن وٌصؽون إلى نصٌحتن
إنهم فى خمار سكرهم، وؼفلة ضبللتهم ال ٌترلبون عموبة، وال  لال المشٌري:أي:"

 .(5)"ءاٌخافون سو
 .(ٓٔ)": أي ٌلعبون{ٌَْعَمُهونَ } ،فً ضبللتهم :أي {،لَِفً َسْكَرتِِهمْ :"}عن لتادة، لوله  

 .(ٔٔ)"لفً ؼفلتهم ٌترّددون لال األعمش:" 
 .(ٕٔ)"لال: ٌترّددون {،)ٌَْعَمُهونَ :}مجاهدعن  
 .(ٖٔ)"لال: ٌتماَدْون {،إِنَُّهْم لَِفً َسْكَرتِِهْم ٌَْعَمُهونَ :"}عن ابن عباس، لوله  
 .(ٗٔ)«فً سكراتهم»و« فً سكرهم»ولرئ:  
 الفوابد:
 شرؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث ألسم هللا تعالى بحٌاته فً لوله }لعمرن{ . -ٔ
لعمرن إنهم }لما خص هللا تعالى نبٌنا علٌه السبلم من بٌن البشر بؤن ألسم بحٌاته فمال: -ٕ

 .أنه أفضلهم وأكرمهم {، بانلفً سكرتهم ٌعمهون
 فإن لٌل: فمد ألسم بالتٌن والزٌتون وطور سٌنٌن فما فً هذا؟

                                                             

 .ٖٗٓ:صجرجٌس بن داود شبهات كشؾ فً والتمدٌس التؤسٌس منهاج ذكره محمك كتاب: (ٔ)
 .5ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .22ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (5)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لٌل: ما من شًء ألسم به إال وذلن داللة على فضله على ما ٌدخل فً عداده
 .(ٔ)عداده

بحٌاته  -عز وجل  -ألسم الحك "لال اإلمام الحافظ ابن الجوزي فً الوفاء: 
ل هللا تعالى: }لعمرن إنهم لفً سكرتهم ٌعمهون{ وإنما ٌمع المسم بالمعظم وبالمحبوب، لا

 .(ٕ)"[2ٕ]الحجر: 
 وآله علٌه هللا صلى هللا رسول لال ولد هللا، بؽٌر لسم هذاأن لوله تعالى:}لعمرن{،  -ٖ

 هللا حلؾ أما ،(ٖ)" أشرن أو كفر فمد هللا بؽٌر حلؾ من: " الصحٌح الحدٌث فً وسلم
 بما وٌمسم ٌرٌد، ما ٌفعل فاهلل" ٌعمهون سكرتهم لفً إنهم لعمرن: "لوله فً نبٌه بحٌاة
 .وسلم وآله علٌه هللا صلى للنبً عظٌم شرؾ اآلٌة وفً شاء،

 
 المرآن

ٌَْحةُ ُمْشِرلٌَِن )  [1ٖ({ ]الحجر : 1ٖ}فَأََخذَتُْهُم الص 
 التفسٌر:

 .ؤخذتهم صٌحةُ العذاب المهلكة المدمرة ولت شروق الشمسف
إذ أشرلت   -وهً الصٌحة-ٌمول تعالى ذكره: فؤخذتهم صاعمة العذاب،  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"الشمس
 .(٘)"حٌن طلعت الشمس  -علٌه السبلم -صٌحة جبرٌل :ٌعنً لال مماتل:" 
وهً ما جاءهم من الصوت الماصؾ عند شروق الشمس ، وهو طلوعها  لال ابن كثٌر:" 

، وذلن مع رفع ببلدهم إلى َعنان السماء ثم لْلبها ، وجعل عالٌها سافلها ، وإرسال حجارة 
 .(ٙ)" السجٌل علٌهم

 أخذت لوم لوط الصٌحة بالعذاب مشرلٌن، ٌمال أشرلنا فنحن :أي لال الزجاج:" 
 الشمس، وهو طلوعها، كما تمول أصبحنا إذا صادفوا الصبح.مشرلون، إذا صادفوا شروق 

 :فً معنى« مشرلٌن»شرلت الشمس إذا طلعت وأشرلت بمعنى واحد، إال أن معنى  :ٌمال
 .(2)"مصادفٌن لطلوع الشمس

 .(1)" مشرلٌن{ أي: ولت شروق الشمس حٌن كانت العموبة علٌهم أشد } لال السعدي:" 
صٌحة جبرٌل علٌه السبلم مشرلٌن داخلٌن فً الشروق  :«الصٌحة» لال الزمخشري:" 

 .(5)"وهو بزوع الشمس
 .(ٓٔ){"مشرلٌن} :حٌن أشرلت الشمس ذلن لال ابن جرٌج:" 
 المرآن

ٌٍل ) ٌِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ  [1ٗ({ ]الحجر : 1ٗ}فََجعَْلنَا َعاِلٌََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَ
 التفسٌر:

 فجعلنا عالٌها سافلها، وأمطرنا علٌهم حجارة من طٌن متصلب متٌن.فملبنا لُراهم 

                                                             

 .1٘/ٕر: المنهاج فً شعب اإلٌمان:انظ (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕنمبل عن لوامع األنوار البهٌة، ألبً العون: (ٕ)
 .(ٖ٘٘ٔ) أشرن فمد هللا بؽٌر حلؾ من أن فً جاء ما واألٌمان النذور) فً الترمذي رواه(ٖ)
 .5ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (1)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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فملبنا لُراهم فجعلنا عالٌها  ، أي:"[2ٗ}فََجعَْلنَا َعاِلٌََها َسافِلََها{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"سافلها
 .(ٕ)"أي: للبنا علٌهم مدٌنتهم لال السعدي:" 
 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: فجعلنا عالً أرضهم سافلها لال الطبري:" 
 .(ٗ)"المدابن األربع عالٌها سافلها  لال مماتل:أي:" 
أخذ جبرٌل علٌه السبلم لوم لوط من َسْرحهم ودورهم، حملهم بمواشٌهم "مجاهد:  لال

 .(٘)"وامتعتهم حتى سمع أهل السماء نباح كبلبهم ثم أكفؤهم
بلؽنا أن جبرٌل علٌه السبلم أخذَ بعُْروة المرٌة الُوْسطى، ثم ألَوى بها إلى  لال لتادة:" 

ر بعضها على بعض فجعل عالٌها سافلها،  السماء، حتى سمع أهل السماء َضواِؼً كبلبهم، ثم دمَّ
 .(ٙ)"لال لتادة: وبلؽنا أنهم كانوا أربعة آالؾ ألؾ ،ثم أتبعهم الحجارة

وسلم لال: "بعث هللا   حدثت أن نبً هللا صلى هللا علٌه دمحم بن كعب المرظً لال:عن  
جبرٌل علٌه السبلم إلى المإتفكة لرٌة لوط علٌه السبلم التً كان لوط فٌهم، فاحتملها بجناحه، ثم 
صعد بها حتى إن أهل السماء الدنٌا لٌسمعون نُباح كبلبها وأصوات دجاجها، ثم كفؤها على 

جعلنا عالٌها سافلها وأمطرنا علٌها حجارة من }، ٌمول هللا: وجهها، ثم أتبعها هللا بالحجارة
، فؤهلكها هللا وما حولها من المإتفكات، وكّن خمس لرٌات، "صنعة" و"صعوة" {سجٌل

ونجى هللا لوًطا ومن معه من أهله، -وسدوم هً المرٌة العظمى -"وعثرة"، و"دوما" و"سدوم" 
 .(2)"إال امرأته كانت فٌمن هلن

ٌٍل{ ]الحجر : تعالى:لوله   ٌِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ وأمطرنا علٌهم  ، أي:"[2ٗ}َوأَْمَطْرنَا َعلَ
 .(1)"حجارة من طٌن متصلب متٌن

 .(5)"تتبع فٌها من شذ من البلد منهم لال السعدي:" 

سدوم، ودامورا، وعاموا، وصابورا، وأمطرنا على من كان خارجا من  لال مماتل:أي:" 
من »ولعل الرجل منهم ٌكون فً لرٌة أخرى فٌؤتٌه الحجر فٌمتله  ،ة من سجٌلالمدٌنة حجار

 .(ٓٔ)"الحجارة خلطها الطٌن :ٌعنً« سجٌل
ٌٍل{]الحجر : لوله تعالى:وفً   : ألوال، [2ٗ} ِمْن ِسّجِ

الطٌن، لاله ابن  «الكٌل»فالسنن : الحجر ، و «سنن وكٌل» :أحدها : أنه فارسً معرب وهو
 .(٘ٔ)، ووهب(ٗٔ)، وعكرمة(ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)عباس
وحجارة. ولال أهل  لال الناس فً سجٌل ألواال، ففً التفسٌر أنها من جل لال الزجاج:" 

اللؽة: هو فارسً معرب، والعرب ال تعرؾ هذا. والذي عندي أنه إذا كان هذا التفسٌر صحٌحا 
لنرسل } الحجارة فً لصة لوم لوط، فمال:لد ذكر هذه  -جل وعز  - فهو فارسً أعرب ألن هللا

                                                             

 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗ٘1ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٗٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/٘ٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٖٗٔ(، )1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ2ٔ)-(1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٕٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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ومن كبلم الفرس ما ال ٌحصى ، «سجٌل»فمد تبٌن للعرب ما عنً بـ  {علٌهم حجارة من طٌن
  .(ٔ)"جاموس ودٌباج. فبل أنكر أن هذا مما أعرب :نحو، مما لد أعربته العرب

 .(ٕ). لاله سعٌد بن جبٌر«إٌل»، «سج» :فارسٌة ونبطٌةالثانً : 
فذهب سعٌد بن جبٌر فً ذلن إلى أن اسم الطٌن بالفارسٌة "جل " ال  الطبري:"لال  

"إٌل"، وأن ذلن لو كان بالفارسٌة لكان "ِسْجل " ال "سجٌل"، ألن الحجر بالفارسٌة ٌدعى "سج 
 .(ٖ)""والطٌن "جل"، فبل وجه لكون الٌاء فٌها وهً فارسٌة

 .(ٗ)ابن عٌسى أنه طٌن لد طبخ حتى صار كاألرحاء ، ذكرهالثالث: 
 :(ٙ)وأنشد لول ابن ممبل ،(٘): أنه الحجارة الصلبة الشدٌدة ، لاله أبو عبٌدة الرابع
ٌْضَ  ٌَْضِربُونَ  َوَرْجلةً  ٌبل...   عُُرض َعنْ  البَ                َضْرًبا تََواَصى بِِه األَْبَطاُل ِسّجِ

 إال أن النون للبت الماً .
 .(2)، لاله ابن زٌد«سجٌل»اسمها الدنٌا، والسماء الدنٌا من سماء  :ٌعنً {،من سجٌل}:  الخامس
 .(2)زٌد

ً « سجٌن»واسمها  ،من جهنم {من سجٌل}:  السادس  .(1)فملبت النون الما
وتمدٌره من مكتوب الحجارة التً كتب  ،«الكتاب»وهو  ،«السجل»من  {أن السجٌل}:  السابع

 .(5)الزجاج. وهذا لول هللا تعالى أن ٌعذب بها أو كتب علٌها
ودلٌل ، من طٌن علٌه كتاب. واشتماق ذلن من السجل« من سجٌل»معنى  لال الزجاج:" 

َمةً ِعْنَد َرّبَِن{ ]الذارٌات : (ٖٖ)هذا التفسٌر لوله: }ِحَجاَرةً ِمْن ِطٌنٍ  فؤعلم أنها من ، [ٖٗ-ُٖٖمَسوَّ
  .(ٓٔ)"معلمة لعبلمات الكتاب :أي ،طٌن وأنها مسومة

ٌل»: أنه  الثامن أرسلته ، ومنه سمً الدلو  :أي ،أسجلته :من السجل وهو اإلرسال ، ٌمال« فِعِّ
 .(ٔٔ). حكاه الطبري عن آخرٌنسجبلً إلرساله فكان السجل هو المرسل علٌهم

سجلت له سجبًل من العطاء ، فكؤنه  :، ٌمال«العطاء»الذي هو « السجل»: أنه مؤخوذ من  التاسع
 .(ٕٔ). حكاه الطبري عن آخرٌنأعطوه :أي ،لال سُجلوا الببلء

والصواب من المول فً ذلن عندنا ما لاله المفسرون، وهو أنها حجارة  لال الطبري:" 
ٌِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطٌٍن }من طٌن، وبذلن وصفها هللا فً كتابه فً موضع، وذلن لوله:  ِلنُْرِسَل َعلَ

َمةً ِعْنَد َربَِّن ِلْلُمْسِرفٌِنَ   .(ٖٔ)"[ٖٗ، ٖٖ]سورة الذارٌات:  {ُمَسوَّ
 الفوابد:
 مظاهر لدرة هللا تعالى فً للب أربع مدن فً ساعة فكان األعلى أسفل واألسفل أعلى. -ٔ
 وطلوع الفجر كان بٌن إهبلن أعداء هللا ونجاة نبٌه وأولٌابه إال ما كان بٌن السحرأنه  -ٕ

المبلبكة نباح  وإذا بدٌارهم لد ألتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء حتى سمعت
الجلٌل، إلى عبده  عن الرب -الذي ال ٌرد -الكبلب ونهٌك الحمٌر فبرز المرسوم

                                                             

 .2ٓ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٙٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .وؼٌرها ،( سجن) واللسان ،55ٔ: الكبٌر والمعانً ،ٗٗ: الطلب ومنتهى ،5ٕٙ: ٔ المرآن مجاز(ٙ)
 .ٖٗٗ/٘ٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن:  (5)
 .1ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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فمال عّز من لابل: ، ورسوله جبرابٌل، بؤن للبها علٌهم كما أخبر به فً محكم التنزٌل
 {.من سجٌل فجعلنا عالٌها سافلها وأمطرنا علٌهم حجارة}
 المرآن

ِمٌَن )}إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت   [1٘({ ]الحجر : 1ِ٘لْلُمتََوّسِ

 التفسٌر:
 .إن فٌما أصابهم لَعظاٍت للناظرٌن المعتبرٌن

أي : إن آثار هذه النمم ظاهرة على تلن الببلد لمن تؤمل ذلن وتوسَّمه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" بعٌن بصره وبصٌرته

ٌمول: إن فً الذي فعلنا بموم لوط من إهبلكهم، وأحللنا بهم من العذاب  لال الطبري:" 
لَعَبلمات ودالالت للمتفّرسٌن المعتبرٌن بعبلمات هللا، وعبره على عوالب أمور أهل معاصٌه 
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لرٌش، ٌمول: فلمومن ٌا دمحم فً  لوم والكفر به. وإنما ٌعنً تعالى ذكره بذلن لوم نب
 .(ٕ)"لوط، وما حّل بهم من عذاب هللا حٌن كذّبوا رسولهم، وتمادوا فً ؼٌهم، وضبللهم، َمْعتَبَر

أي: المتؤملٌن المتفكرٌن، الذٌن لهم فكر وروٌة وفراسة، ، للمتوسمٌن{} لال السعدي:" 
ٌفهمون بها ما أرٌد بذلن، من أن من تجرأ على معاصً هللا، خصوصا هذه الفاحشة العظٌمة، 

 .(ٖ)"وأن هللا سٌعالبهم بؤشنع العموبات، كما تجرأوا على أشنع السٌبات
لال: عبلمة. أما ترى الرجل ٌرسل  {،إن فً ذلن آلٌات"}عن ابن عباس فً لوله:  

 .(ٗ)"بخاتمه إلى أهله فٌمول هاتوا كذا وكذا؟ فإذا رأوه عرفوا أنه حك
ِمٌَن{ ]الحجر : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت وفً تفسٌر لوله تعالى:    ، وجوه:[2ِ٘لْلُمتََوّسِ
 .(ٙ)، وبه لال الزجاج(٘)، لاله مجاهد للمتفّرسٌنأحدها : 
المتوسمون النظار المتثبتون فً نظرهم حتى ٌعرفوا  وحمٌمته فً اللؽة لال الزجاج:" 

 .(2)"عرفت وسم ذلن فٌه :توسمت فً فبلن كذا وكذا، أي: تمول ،حمٌمة سمة الشًء
ثم تبل  ، (1)اتموا فراسة المإمن فإنه ٌنظر بنور هللا"»أنه لال :  -ملسو هيلع هللا ىلص -وروي عن النبً 
 هذه اآلٌة.
 .(5)ن أنس، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هلل عبادا ٌعرفون الناس بالتوسم "وع

خاطر ٌحصل من ؼٌر أن ٌعارضه ما ٌخالفه عند ظهور  :«الفراسة» لال المشٌري:"
األسد إذ لفرٌسته  برهان علٌه، فٌخرج من الملب عٌن ما ٌمع لصاحب الفراسة. مشتك من فرٌسة

وصاحب الفراسة ال ٌكون  ، ٌطلع أولٌاءه على ما خفى على ؼٌرهم -سبحانه -ٌمهر. والحك
ل ٌجوز أن تسّد علٌه عٌون الفراسة فى بشرط التفرس فى جمٌع األشٌاء وفى جمٌع األولات ب

                                                             

 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕٕٓ/2(:صٕٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/ٖانظر: معانً المرآ،: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
( ، ولال: 2ٕٖٔ، رلم 51ٕ/٘( ، والترمذى )ٖٗ٘/2التارٌخ الكبٌر )حدٌث أبى سعٌد: أخرجه البخارى فى (1)

 ( .ٙٗ/ٗٔ( . وأخرجه أٌضا: الطبرى )1ٕٔ/ٓٔولال: حدٌث ؼرٌب. وأبو نعٌم فى الحلٌة )
( : إسناده حسن. والحكٌم 1ٕٙ/ٓٔ( لال الهٌثمى )2ٗ52رلم  ٕٓٔ/1حدٌث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى )

( . وأخرجه أٌضا: 55/٘عبد هللا بن صالح( ، والخطٌب ) ٘ٔٓٔ، ترجمة ٕٙٓ/ٗ( ، وابن عدى )1ٙ/ٖ)
 ( .ٖٙٙ، رلم 12ٖ/ٔ( ، والمضاعى )ٕٖٗ٘، رلم ٕٖٔ/ٖالطبرانى فى األوسط )

 ( .ٙٗ/ٗٔحدٌث ابن عمر: أخرجه الطبرى )
ومن ؼرٌب الحدٌث: "اتموا فراسة المإمن": هى ما ٌولعه هللا فى للوب أولٌابه، فٌعلمون أحوال بعض الناس 

 .نوع من الكرامات وإصابة الظن والتخمٌنب
 .ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
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فى زمان  -رضى هللا عنها -كان ٌمول لعابشة -ملسو هيلع هللا ىلص -بعض األولات كاألنبٌاء علٌهم السبلم فنبٌّنا
 .(ٕ)"لم ٌعرفا الرسل -علٌهما السبلم -. وكابراهٌم ولوط(ٔ)«إن كنت فعلت فتوبى إلى هللا»اإلفن: 
 .(ٕ)"الرسل

 :(٘). لال زهٌر بن أبً سلمى(ٗ)لاله الضحان، و(ٖ)بن عباسالثانً : للناظرٌن. لاله ا
مِ  ٌِْن النَّاظِر الُمتَوّسِ   وفٌهّن َمْلًهى للَِّطٌِؾ ومنَظٌر ... أنٌٌك لعَ

 .(ٙ)للمعتبرٌن ، لاله لتادةالثالث: 
لاله ابن  .المتفكرون والمعتبرون الذٌن ٌتوسمون األشٌاء، وٌتفكرون فٌها وٌعتبرونالرابع : 
 .(2)زٌد

 .(1)، لاله أبو عبٌدة المتبصرٌن المتثّبتٌنالخامس : 
لال الحسن : "هم الذٌن ٌتوسمون األمور فٌعلمون أن الذي أهلن لوم لوط لادر على أن  
 .(5)" ٌهلن الكفار

، وهو العبلمة التً ٌستدل بها على «الوسم»تفعل من  :«التوسم»أصل  لال الشنمٌطً:"
 ...مطلوب ؼٌرها. ٌمال: توسمت فٌه الخٌر إذا رأٌت مٌسمه فٌه، أي عبلمته التً تدل علٌه

 .(ٓٔ)"وللعلماء فٌه ألوال متماربة ٌرجع معناها كلها إلى شًء واحد
لال ، وهً العبلمةلمتوسمون: هم المتفرسون الذٌن ٌؤخذون بالسٌماء، ا لال ابن المٌم:"

مجاهد رحمه هللا: المتوسمٌن المتفرسٌن. ولال ابن عباس رضً هللا عنهما: للناظرٌن. ولال 
 لتادة: للممرٌن، ولال مماتل: للمتفكرٌن.

وال تنافً بٌن هذه األلوال. فإن الناظر متى نظر فً آثار دٌار المكذبٌن ومنازلهم، وما 
ٌْناَكُهْم :}كرة. ولال تعالى فً حك المنافمٌن آل إلٌه أمرهم، أورثه فراسة وعبرة وف َوَلْو نَشاُء أَلََر

فاألول فراسة النظر والعٌن. والثانً فراسة األذن  {،فَلَعََرْفتَُهْم بِِسٌماهُْم َوَلتَْعِرفَنَُّهْم فًِ لَْحِن اْلَمْولِ 

 .(ٔٔ)"والسمع
التوسم: وهو تفعل من الوسم، وهو العبلمة التً ٌستدل بها على  لال ابن العربً:" 

 :(ٕٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص  -مطلوب ؼٌرها. لال الشاعر ٌمدح النبً 
 إنًِّ تََوسَّْمُت فٌن الخٌَر أَْعِرفُه ... وهللا ٌَعلم أنً ثابُت الَبَصِر 

الخلك على الخلك، وذلن أٌضا، ٌمال: تفرست وتوسمت. وحمٌمتها االستدالل ب« الفراسة»وفً 
ٌكون بجودة المرٌحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر. ٌحكى أن الشافعً ودمحم بن الحسن كانا 
جالسٌن بفناء الكعبة، ودخل رجل على باب المسجد، فمال أحدهما: أراه نجارا، ولال اآلخر: بل 

                                                             

 ."هللا إلى فتوبً ظلمت، أو سوءا لارفت كنت إن: "بلفظ عابشة حدٌث من، (2٘2ٗ) البخاريصحٌح  (ٔ)
 .21ٕ-22ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٕٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
( للصدٌك: )برواٌة وورد ،ٕٕ٘ ص" الطوال السبع المصابد شرح: "فً وورد ،2ٖ ص" زهٌر دٌوان شرح(٘)
 ،1ٕٓ/ ٔ" الجاهلٌٌن الستة الشعراء أشعار"و ،2ٙٔ/ ٖ" الماوردي تفسٌر" فً( للطٌؾ) بدل( للصدٌك)
 إلٌهن، الوصول فً ٌتلطؾ نفسه، ٌعنً( اللطٌؾ) موضعه، أو اللهو( ملهى. )ٖٗ/ ٓٔ" المرطبً تفسٌر"و
 به، ٌعرفها ِسمته، من شٌبًا ٌطلب كؤنه نظره، فً ٌتفّرس الذي الناظر: ولٌل المتثبت،( المتوسم) المعِجب،( أنٌك)

 .الُحسن: والوسامة
 .ٕٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 .1ٙٔ-2ٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .1ٕٙ/ٕأضواء البٌان: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘التفسٌر المٌم: (ٔٔ)
 . ورواٌة الدٌوان: 5ٗدٌوانه:  (ٕٔ)

 إن تفرست فٌن الخٌر أعرفه  ...  فراسة خالفتهم فً الذي نظروا
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آلن حداد، وهذه زٌادة حدادا، فتبادر من حضر إلى الرجل فسؤلوه، فمال لهم: كنت نجارا، وأنا ا
 .(ٔ)"على العادة، فزعمت الصوفٌة أنها كرامة

 
 المرآن

 [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}َوإِن َها لَبَِسبٌٍِل ُمِمٌٍم )
 التفسٌر:

ون بها  .وإن لراهم لفً طرٌك ثابت ٌراها المسافرون المارُّ
ٌمول تعالى ذكره: وإن هذه المدٌنة، مدٌنة َسُدوم، لبطرٌك واضح ممٌم  لال الطبري:" 

ٌراها المجتاز بها ال خفاء بها، وال ٌبرح مكانها، فٌجهل ذو لّب أمرها، وؼّب معصٌة هللا، 
 .(ٕ)"والكفر به
أي : وإن لرٌة سدوم التً أصابها ما أصابها من الملب الصوري  لال ابن كثٌر:" 

والمعنوي ، والمذؾ بالحجارة ، حتى صارت بحٌرة منتنة خبٌثة لبطرٌك َمْهٌَع مسالكه مستمرة 
ٌِْل أَفَبل تَْعِملُوَن {  ْصبِِحٌَن َوِبالَّل ٌِْهم مُّ وَن َعلَ ]الصافات : إلى الٌوم ، كما لال تعالى : } َوِإنَّكُْم لَتَُمرُّ

ٖٔ2  ،ٖٔ1]"(ٖ). 
ثابت ٌسلكه الناس لم  {لبسبٌل ممٌم}وإن هذه المرى ٌعنى آثارها  لال الزمخشري:" 

ٌِْهْم  :ٌندرس بعد، وهم ٌبصرون تلن اآلثار، وهو تنبٌه لمرٌش كموله وَن َعلَ }َوإِنَّكُْم لَتَُمرُّ
 .(ٗ)" [2ُٖٔمْصبِِحٌَن{ ]الصافات : 

أي: مدٌنة لوم لوط }لبسبٌل ممٌم{ للسالكٌن، ٌعرفه كل من تردد فً تلن  لال السعدي:" 
 .(٘)"الدٌار
 ، وجوه:[2ٙ}َوِإنََّها َلبَِسبٌٍِل ُمِمٌٍم{ ]الحجر :  وفً لوله تعالى: 

 .(ٙ)أحدها : لهبلن دابم ، لاله ابن عباس
 .(5)الزجاج، وبه لال (1)، ولتادة(2)الثانً : لبطرٌك واضح، لاله مجاهد

 .(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)لاله مجاهد لبطرٌك معلم.الثالث: 
 .(ٕٔ)"السبٌل: الطرٌك لال ابن زٌد:" 
  .(ٖٔ)"بطرٌك :أي ،«َوإِنَّها َلبَِسبٌٍِل ُمِمٌمٍ » لال أبو عبٌدة:" 

لال الماوردي:" ٌعنً بموله: }وإنها{، أهل مدابن لوم لوط وأصحاب األٌكة لوم 
 .(ٗٔ)شعٌب"
 
 المرآن

 [11({ ]الحجر : 11آَلٌَةً ِلْلُمْؤِمنٌَِن ) }إِن  فًِ ذَِلنَ 

                                                             

 .ٙٓٔ/ٖأحكام المرآن: (ٔ)
 .ٕٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕٕٓ/2(:ص1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٓ/2(:ص5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآ،: (5)
 .ٕٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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 التفسٌر:
ٌِّنةً للمصدلٌن العاملٌن بشرع هللا  .إن فً إهبلكنا لهم لَداللةً ب

ٌمول تعالى ذكره: إن فً صنٌعنا بموم لوط ما صنعنا بهم، لعبلمة وداللة  لال الطبري:" 
بٌنة لمن آمن باهلل على انتمامه من أهل الكفر به، وإنماذه من عذابه، إذا نزل بموم أهل اإلٌمان به 

 .(ٔ)"منهم
 .(ٕ)"فً هبلن لوم لوط آلٌة أي لعبلمة وعبرة للمإمنٌن :أي لال أبو اللٌث:" 
لٌن ٌعنً: إنَّ المإمنٌن اعتبروا بها :"لال الواحدي   .(ٖ)"لعبرةً للمصّدِ
أي : إن الذي صنعنا بموم لوط من الهبلن والدمار وإنجابنا لوطا وأهله  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)" ، لداللة واضحة جلٌة للمإمنٌن باهلل ورسله
 -للمصدلٌن بتوحٌد هللا :ٌعنً{،للمإمنٌن}إن فً هبلن لوم لوط لعبرة  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(٘)"ٌخوؾ كفار مكة بمثل عذاب األمم الخالٌة ،لمن بعدهم فٌحذرون عموبتهم -عز وجل
لال: أما ترى الرجل ٌرسل بخاتمه إلى أهله فٌمول:  {،إِنَّ فًِ ذَِلَن آلٌَةً :"}عن ابن عباس  

 .(ٙ)"هاتوا خذي،هاتوا خذي، فإذا رأوه علموا أنه حكّ 
لال: هو كالرجل ٌمول ألهله: عبلمة  {،إِنَّ فًِ ذَِلَن آلٌَةً :"}، فً لوله عن سعٌد بن جبٌر 

 .(2)"ما بٌنً وبٌنكم أن أرسل إلٌكم خاتمً، أو آٌة كذا وكذا
 :[22-2٘فوابد اآلٌات:]

 الحث على نظر التفكر واالعتبار والتفرس فإنه أنفع للعمل البشري. -ٔ
 وفً هذه المصة من العبر:  -ٕ
بخلٌله إبراهٌم، فإن لوطا علٌه السبلم من أتباعه، وممن آمن به فكؤنه عناٌته تعالى  - أ

تلمٌذ له، فحٌن أراد هللا إهبلن لوم لوط حٌن استحموا ذلن، أمر رسله أن ٌمروا 

على إبراهٌم علٌه السبلم كً ٌبشروه بالولد وٌخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم 
 بت نفسه.علٌه السبلم فً إهبلكهم حتى ألنعوه، فطا

وكذلن لوط علٌه السبلم، لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الرلة علٌهم والرأفة بهم  - ب
لدر هللا من األسباب ما به ٌشتد ؼٌظه وحنمه علٌهم، حتى استبطؤ إهبلكهم لما لٌل 

ْبُح ِبمَِرٌب{ ]هود :  ٌَْس الصُّ ْبُح أَلَ  .[1ٔله: }إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ
عالى إذا أراد أن ٌهلن لرٌة ]ازداد[ شرهم وطؽٌانهم، فإذا انتهى ومنها: أن هللا ت  - ت

 .(1)أولع بهم من العموبات ما ٌستحمونه
ٌورث الفراسة الصادلة التً ٌمٌز بها بٌن المحك " " ؼض النظر عن المحرماتأن  -ٖ

والمبطل، والصادق والكاذب، فان هللا سبحانه ٌجزي العبد على عمله بما هو جنس 
شٌبا هلل عوضه هللا خٌراً منه، فإذا ؼض بصره عن محارم هللا عوضه  عمله، ومن ترن

هللا بان ٌطلك نور بصٌرته عوضا عن حبسه بصره هلل، وٌفتح له باب العلم واإلٌمان 
 والمعرفة والفراسة الصادلة المصٌبة، التً إنما تنال ببصٌرة الملب.

لبصٌرة، فمال وضد هذا ما وصؾ هللا به اللوطٌة من العمه، الذي هو ضد ا
، فوصفهم بالسكرة التً هً فساد العمل، « لَعَْمُرَن إِنَُّهْم َلِفً َسْكَرتِِهْم ٌَْعَمُهونَ »تعالى: 

                                                             

 .ٖٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .5ٙ٘الووجٌز: (ٖ)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٗانظر: تفسٌر السعدي: (1)
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إِنَّ فًِ ذَِلَن »والعمه الذي هو فساد البصٌرة، ثم عمب هللا تعالى على لصتهم بموله: 
ِمٌنَ   .(ٔ)، وفً ذلن إشارة لما تمدم« آَلٌَاٍت ِلْلُمتََوّسِ

 
 المرآن

ٌَْكِة لََظاِلِمٌَن )  [11({ ]الحجر : 11}َوإِْن َكاَن أَْصَحاُب اْْلَ
 التفسٌر:

ظالمٌن ألنفسهم لكفرهم باهلل ورسولهم  -وهم لوم شعٌب-ولد كان أصحاب المدٌنة الملتفة الشجر 
 .الكرٌم
 ٌمول:كانوا باهلل{، ظالمٌن }ٌمول تعالى ذكره: ولد كان أصحاب الؽٌضة  لال الطبري:" 
 .(ٕ)" كافرٌن
 .(ٖ)"لوم شعٌب وكانوا أصحاب ؼٌاٍض وأشجار لال الواحدي:" 
 .(ٗ)"أصحاب األٌكة متبعو الشهوات لال سهل بن عبدهللا:" 
وكان ظلمهم بشركهم باهلل ولطعهم ، أصحاب األٌكة : هم لوم شعٌب لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)"بالصٌحة والرجفة وعذاب ٌوم الظلةالطرٌك ، ونمصهم المكٌال والمٌزان. فانتمم هللا منهم 
كانوا أهل ؼٌضة، وكان عامة شجرهم هذا الدوم، وكان  ذكر لنا أنهم لال لتادة:" 

رسولهم فٌما بلؽنا شعٌب، أرسل إلٌهم وإلى أهل مدٌن، أرسل إلى أمتٌن من الناس وعذبتا 
نوا أهل شجر متكاوش. بعذابٌن شتى. أما أهل مدٌن، فؤخذتهم الصٌحة. وأما أصحاب األٌكة فكا

ذكر لنا أنه سلط علٌهم الحر سبعة أٌام ال ٌظلهم منه ظل وال ٌمنعهم منه شًء، فبعث هللا علٌهم 
سحابة فجعلوا ٌلتمسون الروح منها، فجعلها هللا علٌهم عذابا، بعث علٌهم نارا فاضطرمت علٌه 

ٌَْوِم الظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعذَ  :فؤكلتهم. فذلن   .(ٙ)" [15ٔاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]الشعراء : }َعذَاُب 

لال: الشجر، وكانوا ٌؤكلون فً الصٌؾ  {،أصحاب األٌكة"}عن خصٌؾ، لال، لوله  
 .(2)"الفاكهة الرطبة، وفً الشتاء الٌابسة

إن أهل مدٌن عذبوا بثبلثة أصناؾ من العذاب: أخذتهم "بن كعب المرظً:  دمحملال  
منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شدٌد، ففرلوا إن ٌدخلوا الرجفة فً دارهم حتى خرجوا 

البٌوت إن تسمط علٌهم، فؤرسل هللا علٌهم الظلة فدخل تحتها رجل فمال: ما رأٌت كالٌوم ظبل 
أطٌب وال أبرد! ... هلموا أٌها الناس. فدخلوا جمٌعا تحت الظلة، فصاح فٌهم صٌحة واحدة 

 .(1)"فماتوا جمٌعا
 ، ألوال:«ٌَْكةِ اأْلَ »وفً معنى:  

ٌَْضةأحدها : أنها ال ، (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)، لاله ابن عباس(5)ؽ
 .(ٙ)، وابن لتٌبة(٘)، وٌحٌى بن سبلم(ٗ)، والفراء(ٖ)، ومماتل(ٕ)، وسهل بن عبدهللا(ٔ)والسدي

                                                             

(ٔ) . 
 .ٖٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙ٘الووجٌز: (ٖ)
 .ٔ٘ٔتفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٕٔ-2ٕٕٓ/2(:صٖٕٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٕٔ-2ٕٕٓ/2(:صٖٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
/ ٖ( ؼٌض" )الصحاح" ،5٘2/ ٕ" اللؽة جمهرة: "انظر. ماء مؽٌض فً الشجر مجتمع وهً: األَجَمة أي(5)

ٔٓ52. 
 .2ٕٕٔ/2(:صٖٕٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(2)"الدوم وهو الممل :وكان أكثر الشجر لال مماتل:" 
 .(1)ابن عباس، لال :"مجمع الشجر"وفً رواٌة عن 

، وأنشد (ٓٔ)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(5)الثانً : أنه االشجر الملتؾ المجتمع، وهذا لول لتادة
 :(ٔٔ)لول أمٌة

ٌِْن فً الؽُُصِن الَجَوانِحْ    َكبُكا الَحماِم َعلى فُُرو ... عِ األَ
 :(ٕٔ)ومنه لول النابؽة الذبٌانً

 ًْ ٌَْكٍة ... بََرًدا أُِسّؾ ِلثاتُهُ باإلثِْمدتَْجلُو بِمادَمتَ   َحَماَمِة أ
 .(ٖٔ)، حكاه ابن شجرة«مكة»من  «بكة»الثالث : أن األٌكة اسم البلد ، ولٌكة اسم المدٌنة بمنزلة 

وهإال أهل موضع  ،الشجر« األٌن»أصحاب الشجر، و :أي {، "األٌكة لال الزجاج:} 
لٌل إنه أخذهم الحر أٌاما ثم اضطرم علٌهم المكان نارا  فانتمم هللا منهم بكفرهم،، كان ذا شجر

 .(ٗٔ)"فهلكوا عن آخرهم
 

 المرآن
 [11({ ]الحجر : 11}فَاْنتَمَْمنَا ِمْنُهْم َوإِن ُهَما لَبِِإَماٍم ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
فانتممنا منهم بالرجفة وعذاب ٌوم الظلة، وإن مساكن لوم لوط وشعٌب لفً طرٌك واضح ٌمرُّ 

 الناس فً سفرهم فٌعتبرون.بهما 
فانتممنا منهم بالرجفة وعذاب ٌوم  ، أي:"[25}فَاْنتَمَْمَنا ِمْنُهْم{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"الظلة
ٌَّاماً ثمَّ اضطرم علٌهم المكان ناراً فهلكوا لال الواحدي:"   .(ٙٔ)"بالعذاب أخذهم الحرُّ أ

                                                                                                                                                                               

 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٔ٘ٔانظر: تفسٌر التستري: (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٕٔ/2(:صٕٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 طبعة ٖٔ: ٖ) هشام ابن سٌرة فً ووجدته دٌوانه، فً أجده ولم الثمفً، الصلت أبً بن ألمٌة البٌت(ٔٔ)

 الممادح أولً الكرام بنً م...  الكرا على بكٌت أال وأولها بدر لتلى بها ٌرثً له لصٌدة من( الحلبً
 وفً. مال إذا: جنح: ٌمول. الموابل: والجوانح أٌكة، واحدته الملتؾ، الشجر: واألٌن. البٌت...  الحمام كبكا
 الشجر، ناعم من ونحوهما واألران السد تنبت الؽٌضة هً: ولٌل. الملتؾ الكثٌر الشجر: األٌكة( : أٌن اللسان)

 .ومجتمعه األثل منت به بعضهم وخص
 ص الحلبً طبعة السما مصطفى بشرح الجاهلً الشعر مختار) معاوٌة بن زٌاد الذبٌانً للنابؽة البٌت(ٕٔ)

 سواد شبه. السواد شدٌد وٌكون. الطابر جناح فً الممدم الرٌش: والموادم. تكشؾ: تجلو: شارحه لال( 1٘ٔ
 اإلثمد، علٌها ٌذروا أن عاداتهم ومن األسنان، مؽارز: واللثاث. البرد ببٌاض ثؽرها بٌاض وشبه بالموادم; شفتٌها
 من ونحوهما واألران السدر تنبت الؽٌضة هً: ولٌل. الملتؾ الكثٌر الشجر: واألٌكة. اهـ. األسنان بٌاض لٌبٌن
 من الجماعة: األٌكة تكون لد: الدٌنوري حنٌفة أبو ولال. ومجتمعه األثل منبت به بعضهم وخص. الشجر ناعم
 .أٌن والجمع. أعرؾ واألول: لال. النخل من حتى الشجر،
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .5ٙ٘الووجٌز: (ٙٔ)
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وإن مساكن لوم لوط وشعٌب لفً  ، أي:"[25ُمبٌٍِن{ ]الحجر : }َوإِنَُّهَما لَِبإَِماٍم لوله تعالى: 
 .(ٔ)"طرٌك واضح ٌمرُّ بهما الناس فً سفرهم فٌعتبرون

لرًٌبا من لوم لوط ، بَْعَدهم فً الزمان ، ومسامتٌن  -أي لوم شعٌب-كانوا لال ابن كثٌر:" 
ولهذا لما أنذر ، لهم فً المكان ; ولهذا لال تعالى : } َوِإنَُّهَما لَبِإَِماٍم ُمِبٌٍن { أي : طرٌك مبٌن

 .(ٕ)"شعٌب لومه لال فً نذارته إٌاهم : } َوَما لَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم ِببَِعٌٍد {
مدٌنة أصحاب األٌكة، ومدٌنة لوم لوط، لبطرٌك ٌؤتمون به ٌمول: وإن  لال الطبري:" 

ٌمول: ٌبٌن لمن ابتم به استمامته، وإنما جعل الطرٌك إماما ألنه  {مبٌن}فً سفرهم، وٌهتدون به 
 .(ٖ)"ٌإم وٌتبع
 .(ٗ)"ٌعنً: األٌكة ومدٌنة لوم لوٍط لبطرٌٍك واضحٍ  لال الواحدي:" 

 .(٘)أصحاب األٌكة ولوم لوط" لال الماوردي:" وٌعنً بموله }وإنهما{،
 ،مستمٌم :ٌعنً ،طرٌك مبٌن :ٌعنً {،لبإمام} ،لوم لوط، ولوم شعٌب :ٌعنً لال مماتل:"

حبس عنهم الرٌاح فؤصابهم حر شدٌد  -عز وجل -أن هللا -علٌه السبلم -وكان عذاب لوم شعٌب
لم ٌنفعهم من الحر شًء وهم فً منازلهم، فلما أصابهم ذلن الحر خرجوا من منازلهم إلى 
عز  -الؽٌضة لٌستظلوا بها من الحر فؤصابهم من الحر أشد مما أصابهم فً منازلهم ثم بعث هللا

لٌخرجوا من الؽٌضة فٌستظلون تحت السحابة  م سحابة فٌها عذاب فنادى بعضهم بعضاله -وجل
فٌها حرا وؼما  -عز وجل -لشدة حر الشمس ٌلتمسون بها الروح فلما لجبوا إلٌها أهلكهم هللا

لال: حدثنا عبٌد هللا، سمعت أبً، لال: سمعت أبا صالح ، ٌمول: ؼلت أدمؽتهم ، تحت السحابة
فذلن لوله ، ٌؽلى الماء فً المرجل على النار من شدة الحر تحت السحابة فى رءوسهم، كما

 .(2)"(ٙ){فؤخذهم عذاب ٌوم الظلة إنه كان عذاب ٌوم عظٌم}سبحانه: 
 ، وجهان:[25}َوإِنَُّهَما لَِبإَِماٍم ُمبٌٍِن{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً  

 .(1). لاله مجاهدبطرٌك معلمأحدهما : 
 .(5). لاله لتادةواضحلبطرٌك الثانً: 
 .(ٓٔ)"طرٌك ظاهر ولال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ). لاله الضحانمستبٌن الثالث: بطرٌك
بطرٌك لهم ٌمرون علٌها فً أسفارهم. فجعل الطرٌك إماما ألنه ٌإم  ٌمول:لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)"وٌتبع
 .(ٗٔ)"لبطرٌك ٌإتم أي ٌمصد فٌبٌن :أي لال الزجاج:" 
 .(٘ٔ)"كلما ابتممت واهتدٌت به :«اإلمام» لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٔ)إماماً، لتمدمه على سابر الكتب" «الكتاب»لال الماوردي: "وإنما سمً 

                                                             

 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ٘الووجٌز: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 [.15ٔ]الشعراء: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٕٔ/2(:صٖٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٕٔ/2(:صٖٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٕٔ/2(:ص2ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٗ٘/ٔمجاز المرآ،: (٘ٔ)
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 .(ٕ)ولال مإرج : "هو الكتاب بلؽة ِحْمٌَر"
 :[25-21فوابد اآلٌتٌن:]

 بٌان نممة هللا تعالى من الظالمٌن لبلعتبار واالتعاظ. -ٔ
  إذ مثل هذه األخبار لن تكون إال عن وحً إلهً.تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ
 فً اللؽة لفظ مشترن بٌن ثبلثة معان هً:« اإلمام»ومن الفوابد: أن  -ٖ
 :(ٖ)والمثال: لال لبٌد بن ربٌعة المدوة - أ

  ِمْن َمْعَشٍر َسنَّْت لَُهْم آباُإهُْم ... َوِلكّلِ لَْوٍم سُنَّةٌ َوإَِماُمَها
ٌَْوَم نَْدعُواْ كُلَّ أُنَاٍس ِبإَِماِمِهْم{  : ومنه لوله تعالى:الكتاب - ب ْسَراء: ]}  [.2ٔاإْلِ
بٌٍِن{  : ومنه لوله تعالى:الطرٌك - ت  [.25اْلحجر: ]}َوإِنَُّهَما لَبِإَِماٍم مُّ

 
 

 المرآن
 [1ٓ({ ]الحجر : 1ٓ}َولَمَْد َكذ َب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلٌَن )

 التفسٌر:
صالًحا علٌه السبلم، وهم ثمود فكانوا بذلن مكذبٌن لكل « الِحْجروادي »ولمد كذَّب سكان 

 .المرسلٌن
ولمد كذب سكان الحجر، وجعلوا لسكناهم فٌها وممامهم بها أصحابها، كما  لال الطبري: 

ا َحمًّا( فجعلهم لال تعالى ذكره: )َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن لَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَ
 .(ٗ)"أصحابها لسُكناهم فٌها وممامهم بها

 .(٘)"كذبوا صالحا :ٌمول -علٌه السبلم -صالحا وحده« المرسلٌن»ـٌعنً ب لال مماتل:" 

 .(ٙ)"كان أصحاب الحجر ثمود، لوم صالح لال لتادة:" 
أصحاب الحجر هم : ثمود الذٌن كذبوا صالحا نبٌهم ، ومن كذب برسول  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"فمد كذب بجمٌع المرسلٌن ; ولهذا أطلك علٌهم تكذٌب المرسلٌن
بتكذٌبهم صالحا، ألن من كذب واحدا منهم فكؤنهما كذبهم جمٌعا، أو  :ٌعنى لال البؽوي:" 

 .(1)"فً ابن الزبٌر وأصحابه أراد صالحا ومن معه من المإمنٌن، كما لٌل: الخبٌبون
ال تدخلوا على هإالء الموم إال »الحجر:  عن ابن عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحاب 

 .(5)"«إن تكونوا باكٌن فإن لم تكونوا باكٌن فبل تدخلوا علٌهم إن ٌصٌبكم مثل ما أصابهم

                                                                                                                                                                               

 .5ٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
" العرب أشعار جمهرة"و ،ٓٓٔ/ ٗ" الطبري تفسٌر: "فً له منسوبًا وورد ،ٕٖٓ: دٌوانه: فً البٌت(ٖ)
 تفسٌر"و ،ٕٙٓ/ ٔ" اللؽة تهذٌب"و ،5ٖ٘ األنباري البن" السبع المصابد شرح"و ،ٕٖ٘/ ٕ" الزاهر"و ،(2ٖٔ)

 ،2ٖٔ للتبرٌزي" العشر المصابد شرح"و ،ٕٔ٘ للزوزنً" السبع المعلمات شرح"و ب، ٕٔٔ/ ٖ" الثعلبً
 .55ٖ/ ٖ" المصون الدر"و ،(أمم) ٖٗٔ/ ٔ" اللسان"و

 متعددة، فضابل لهم َمن لومه ِمن أنَّ  وٌذكر لومه، فٌها ٌذكر أبٌاتٌ  البٌت هذا تمدم ولد. معلمته من والبٌت
 معشر من هم إلٌهم وأشرت ذكرتهم الذٌن هإالء إن: ٌمول البٌت هذا وفً. متنوعة األعمال من وجبلبل ومكارم
: أي وإمامها; سنة، لوم ولكل عنهم، فتوارثوا آباإهم لهم سنَّها متَّبعة، لدٌمة سنة والفضابل العادات هذه فٌهم
 .طرٌمته على وٌَُسارُ  ٌُحتَذى ِمثَال
 .ٕٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٕٔ/2(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .15ٖ/ٗ. وٌنصه فً الكشاؾ:1ٙ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٕٕٕ-2ٕٕٔ/2(:صٕٓٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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مررنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه لال سالم بن عبد هللا: إن عبد هللا بن عمر لال:"  
ال تَْدُخلُوا َمَساِكَن الَِّذٌَن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم إِال أَْن تَكُونُوا »وسلم على الحجر، فمال لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٔ)"«بَاِكٌَن َحذًَرا أَْن ٌُِصٌبَكُْم ِمثُْل َما أََصابَُهْم، ثم زجر فؤسرع حتى خلفها
 ، على ألوال:«اْلِحْجرِ »اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى 

 .(ٕ)أحدها : أنه الوادي، لاله لتادة
 .(ٖ)الثانً : أنها مدٌنة ثمود ، لاله ابن شهاب، واختاره ابن جرٌر الطبري

 . (ٗ). لاله مماتلاسم المرٌة الحجر وهو بوادي المرى الثالث :
 .(٘)الحجاز والشامالرابع: ما حكاه ابن جرٌر أن الحجر أرض بٌن 

جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال وهو بالحجر: "هإالء لوم صالح أهلكهم هللا عن 
إال رجبل كان فً حرم هللا منعه حرم هللا من عذاب هللا، لٌل: ٌا رسول هللا من هو؟ لال: أبو 

 .(ٙ)رؼال"
 المرآن

ٌْنَاهُْم آٌَاتِنَا فََكانُوا عَ   [1ٔ({ ]الحجر : 1ْٔنَها ُمْعِرِضٌَن )}َوآتَ
 التفسٌر:

وآتٌنا لوم صالح آٌاتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحك، ومن جملتها النالة، فلم 
 ٌعتبروا بها، وكانوا عنها مبتعدٌن معرضٌن.

َناهُْم آٌَاتَِنا{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌْ وآتٌنا لوم صالح آٌاتنا الدالة على  ، أي:"[1ٔ}َوآتَ
 .(2)"صحة ما جاءهم به صالح من الحك

ٌمول: وأرٌناهم أدلتنا وحججنا على حمٌمة ما بعثنا به إلٌهم رسولنا  لال الطبري:" 
 .(1)"صالحا

النالة آٌة لهم فكانت تروٌهم من اللبن فً ٌوم شربها من ؼٌر أن  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(5)"ٌكلفوا مإنة
آتاهم من اآلٌات ما ٌدلهم على صدق ما جاءهم به صالح ، كالنالة التً  لال ابن كثٌر:" 

أخرجها هللا لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح فً ببلدهم ، لها شرب ولهم شرب 
ٌُْر َمْكذُوٍب { ٌوم معلوم. فلما َعتَوا وعمروها لال لهم : } تََمتَّعُوا فًِ َداِركُْم ثبَلثََة أٌََّاٍم ذَِلَن وَ  ْعٌد َؼ

ٌْنَاهُْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى { ]فصلت : ٘ٙ]هود :  ا ثَُموُد فََهَد [ ولال تعالى : } َوأَمَّ
ٔ2]"(ٔٓ). 

فلم ٌعتبروا بها، وكانوا عنها  ، أي:"[1ٔ}فََكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"مبتعدٌن معرضٌن

فكانوا عن آٌاتنا التً آتٌناهموها معرضٌن ال ٌعتبرون بها وال  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"ٌتعظون
 .(ٔ)"حٌن لم ٌتفكروا فً أمر النالة وابنها فٌعتبروا لال مماتل:" 

                                                             

 .ٕٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٕٔ/2(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 :[1ٔ-1ٓفوابد اآلٌتٌن]
 الفوابد:
 من كذَّب نبًٌا فمد كذَّب األنبٌاء كلهم; ألنهم على دٌن واحد. -ٔ
عن المشركٌن المكذبٌن  إذ أخبر تعالى، -عز وجل-عن آٌات هللااإلعراض الحذر من  -ٕ

المعاندٌن أنهم كلما أتتهم من آٌٍة أي: داللٍة معجزةٍ وحجٍة من الدالالت على وحدانٌة هللا 
تعالى وصدق رسله الكرام فإنهم ٌُعرضون عنها فبل ٌنظرون إلٌها وال ٌبالون بها، ولال 

ٌْنَاُهْم آٌَاتِنَا فََكانُواْ َعْنَها ُمْعِرِضٌَن{ تعالى: }َولَمَْد َكذََّب أَْصَحا ُب الِحْجِر اْلُمْرَسِلٌَن * َوآتَ
[. ولال تعالى فً شؤن لرٌش: }اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة 1ٔ، 1ٓ]الحجرات: 

ْحَدٍث إِال اسْ  بِِّهم مُّ ن رَّ ن ِذْكٍر مَّ ْعِرُضوَن * َما ٌَؤْتٌِِهم ّمِ تََمعُوهُ َوهُْم ٌَْلعَبُوَن{ ]األنبٌاء: مَّ
ا أُنِذُروا ُمْعِرُضوَن{ ]األحماؾ: ٕ،ٔ [. وهذا فً ٖ[. ولال سبحانه: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا َعمَّ

ٌٌِّن فهم معرضون مع الجهل، وأما الكتابٌون فهم معرضون مع العلم فكفرهم  شؤن األُّمِ
ٌٌِّن وهو أعظم. لال تعا َن اْلِكتَاِب أشد من كفر األُّمِ لى: }أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن أُْوتُواْ نَِصٌبًا ّمِ

ْعِرُضوَن{ ]آل عمران:  ْنُهْم َوهُم مُّ نَُهْم ثُمَّ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ّمِ ٌْ ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللِا ِلٌَْحكَُم بَ
هدٌهم فمد  - ملسو هيلع هللا ىلص -[. فاإلعراض من سٌما أهل الكتاب كذلن خالؾ هدي نبٌنا محمٍد ٖٕ

ٌْنَاَن ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا * َمْن أَْعَرَض  توعد هللا تعالى من أعرض عن آٌاته فمال: }َولَْد آتَ
ٌَاَمِة ِوْزًرا * َخاِلِدٌَن فٌِِه ٓٓٔ، 55َعْنهُ{ ]طه:  [. ٌعنً عن المرآن }فَإِنَّهُ ٌَْحِمُل ٌَْوَم اْلِم

ولال تعالى: }َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري ، [ٔٓٔ، ِٓٓٔة ِحْمبلً{ ]طه: َوَساء لَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَامَ 
ٌَاَمِة أَْعَمى * لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنًِ أَْعَمى َولَْد كُنُت  فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضنًكا َونَْحشُُرهُ ٌَْوَم اْلِم

ٌَاتَُنا فَنَِسٌتََها َوَكذَ   .(ٕ)[ٕٙٔ،ِٕٗٔلَن اْلٌَْوَم تُنَسى{ ]طه: بَِصًٌرا * لَاَل َكذَِلَن أَتَتَْن آ
 المرآن

 [1ٕ({ ]الحجر : 1ٕ}َوَكانُوا ٌَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا آِمنٌَِن )
 التفسٌر:

 وكانوا ٌنحتون الجبال، فٌتخذون منها بٌوتًا، وهم آمنون من أن تسمط علٌهم أو تخرب.
ٌنمبون فً الجبال بٌوتا أو ٌبنون من الحجارة }آمنٌن{ لوثالة البٌوت  :أي لااللنسفً:" 

 .(ٖ)"واستحكامها من أن تنهدم
أي : من ؼٌر خوؾ وال احتٌاج إلٌها ، بل أشرا وبطرا وعبثا ، كما هو  لال ابن كثٌر:" 

المشاهد من صنٌعهم فً بٌوتهم بوادي الحجر ، الذي مر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ذاهب إلى تبون 
ال تدخلوا بٌوت الموم المعذبٌن إال أن تكونوا »فَمَنَّع رأسه وأسرع دابته ، ولال ألصحابه : 

 .(٘)"(ٗ)«ٌن، فإن لم تبكوا فتباكوا خشٌة أن ٌصٌبكم ما أصابهمباك
لال المفسرون: أول من نحت الجبال والصور والرخام: ثمود. فبنوا من  لال المرطبً:" 

المدابن ألفا وسبعمابة مدٌنة كلها من الحجارة. ومن الدور والمنازل ألفً ألؾ وسبعمابة ألؾ، 
خرجون الصخور، وٌنمبون الجبال، وٌجعلونها بٌوتا وكانوا لموتهم ٌ..كلها من الحجارة

 .(ٙ)"ألنفسهم

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕ٘/ٗٔانظر: شرح مسابل الجاهلٌة: (ٕ)
 .52ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
( ومسلم فً صحٌحه 1ٖٖٓجاء من حدٌث ابن عمر ، رضً هللا عنهما ، رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٗ)

( ولفظه : "ال تدخلوا مساكن الذٌن ظلموا أنفسهم.." الحدٌث. ورواه البخاري فً صحٌحه برلم 51ٕبرلم )
( بلفظ : "ال تدخلوا على هإالء الموم إال أن تكونوا باكٌن ، فإن لم تكونوا باكٌن فبل تدخلوا علٌهم أن 2ٕٓٗ)

 .ٌصٌبكم مثل ما أصابهم"
 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٗ/ٕٓالمرطبً:تفسٌر  (ٙ)
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}وكانوا{ من كثرة إنعام هللا علٌهم }ٌنحتون من الجبال بٌوتا آمنٌن{ من  لال السعدي:" 
المخاوؾ مطمبنٌن فً دٌارهم، فلو شكروا النعمة وصدلوا نبٌهم صالحا علٌه السبلم ألدر هللا 

لما كذبوا وعمروا النالة، -علٌهم األرزاق، وألكرمهم بؤنواع من الثواب العاجل واآلجل، ولكنهم 
}ٌَا َصاِلُح ابْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِْن كُْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]األعراؾ :  ربهم ولالوا:وعتوا عن أمر 

22]"(ٔ). 
 :(ٕ)، وجوه[1ٕ({ ]الحجر : 1ٕآِمِنٌَن )وفً لوله تعالى:} 
آمنٌن لوثالة البٌوت واستحكامها من أن تتهدم وٌتداعى بنٌانها، ومن نمب اللصوص أحدهما: 

 وحوادث الدهر.ومن األعداء 
  .(ٖ)"من أن تمع علٌهم الجبال إذا نحتوها وجوفوها{ آمنٌن } لال مماتل:" 
 .آمنٌن من عذاب هللا ٌحسبون أن الجبال تحمٌهم منهالثانً: 

 الثلث: آمنٌن من الموت.
 المرآن

ٌَْحةُ ُمْصبِِحٌَن )  [1ٖ({ ]الحجر : 1ٖ}فَأََخذَتُْهُم الص 
 التفسٌر:

 .العذاب ولت الصباح مبكرٌنفؤخذتهم صاعمة 
ٌمول: فؤخذتهم صٌحة الهبلن حٌن أصبحوا من الٌوم الرابع من الٌوم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"الذي ُوعدوا العذاب، ولٌل لهم: تَمتَّعوا فً داركم ثبلثة أٌام
 .(٘)"أي: حٌن دخلوا فً الصبح ،مصبحٌن{} لال السمعانً:" 
 .(ٙ)"أي : ولت الصباح من الٌوم الرابع لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"أخبر أنهم أخذتهم الصٌحة على بؽتة لال المشٌري:" 

فتمطعت للوبهم فً أجوافهم وأصبحوا فً دارهم جاثمٌن هلكى، مع ما  لال السعدي:" 
 .(1)"ٌتبع ذلن من الخزي واللعنة المستمرة

 المرآن
 [1ٗ({ ]الحجر : 1ٌَْٗكِسبُوَن )}فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا 

 التفسٌر:
 .فما دفع عنهم عذاَب هللا األمواُل والحصوُن فً الجبال، وال ما أُعطوه من لوة وجاه

ٌمول: فما دفع عنهم عذاب هللا ما كانوا ٌجترحون من األعمال الخبٌثة  لال الطبري:" 
 .(5)"لبل ذلن
 .(ٓٔ)"أي: ما دفع عنهم ما كانوا ٌكسبون لال السمعانً:" 
أي : ما كانوا ٌستؽلونه من زروعهم وثمارهم التً َضنُّوا بمابها عن  لال ابن كثٌر:" 

النالة ، حتى عمروها لببل تضٌك علٌهم فً المٌاه ، فما دفعت عنهم تلن األموال ، وال نفعتهم لما 
 .(ٔٔ)" جاء أمر ربن
 .(ٔ)"من بناء البٌوت الوثٌمة واألموال والعدد {،ما كانوا ٌكسبون} لال البؽوي: 

                                                             

 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .52ٔ/ٕ. وتفسٌر البٌضاوي: 12٘/ٕ، والكشاؾ:12٘/ٕ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (2)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"لم تؽن عنهم حٌلتهم لّما حّل حٌنهملال المشٌري:" 
ألن أمر هللا إذا جاء ال ٌرده كثرة جنود، وال لوة أنصار وال ؼزارة  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"أموال
فما دفع عنهم ما نزل بهم ما كانوا ٌكسبون من تحت البٌوت وجمع  :أي لال المراؼً:" 

 .(ٗ)"األموال وكثرة العدد وجمع العدد، بل خروا حاثمٌن هلكى حٌن حل بهم لضاء هللا
 [:1ٗ-1ٕفوابد اآلٌات:]

 والصور الجبال نحت من أول وهم بموتهم، اشتهروا السبلم علٌه صالح لوم: ثمودأن  -ٔ
 .ألنفسهم بٌوتا وٌجعلونها الجبال، وٌنمبون الصخور، ٌخرجون لموتهم وكانوا، والرخام

تولٌت زمان التوبة فً حك كل فرد من العباد، وأما فً حك عمر الدنٌا، فمد تمدم فً إن  -ٕ
اآلٌات واألحادٌث أنها تنمطع بطلوع الشمس من مؽربها ألنها أول آٌات المٌامة العظام 

رإٌة ملن الموت آٌة االنتمال من الدنٌا وحٌن اإلٌاس وحٌن اإلٌاس من الدنٌا، كما أن 
 .من الحٌاة، وكذلن األمم المخسوؾ بها انمطعت التوبة عنهم برإٌتهم العذاب

أن من أنعم هللا علٌه بوالٌة أومال فجعلها طرٌما إلى طاعة هللا فهو ممدوح، وهو أحد  -ٖ
العطاء ما أؼنى أصحاب فإِن  ،الرجلٌن الذٌن ٌؽبطهما المإمن، وإن كان ؼٌر هذا فبل

ً آِمِنٌَن فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{  الحجر: }َوَكانُوا ٌَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتا
( . ما أؼنى عنهم ذلن ولت الببلء كما أؼنت األعمال الصالحة عن 1ٗ-1ٕ)الحجر: 

 .أهلها برحمة هللا تعالى
 
 

 المرآن

ْفَح اْلَجِمٌَل }َوَما َخلَْمنَا   فَاْصفَحِ الص 
ٌْنَُهَما إاِل  بِاْلَحّكِ َوإِن  الس اَعةَ آَلتٌَِةٌ الس َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ

 [1٘({ ]الحجر : 1٘)
 التفسٌر:

وما خلَْمنا السموات واألرض وما بٌنهما إال بالحك دالتٌن على كمال خالمهما والتداره، وأنه الذي 
دة إال له وحده ال شرٌن له. وإن الساعة التً تموم فٌها المٌامة آلتٌة ال محالة; ال تنبؽً العبا

عن المشركٌن، واصفح عنهم وتجاوز عما  -أٌها الرسول-لتوفَّى كل نفس بما عملت، فاعؾ 
 ٌفعلونه.
{لوله تعالى:  ٌْنَُهَما ِإالَّ بِاْلَحّكِ  ، أي:"[1٘]الحجر :  }َوَما َخلَْمنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ

وما خلَْمنا السموات واألرض وما بٌنهما إال بالحك دالتٌن على كمال خالمهما والتداره، وأنه الذي 
 .(٘)"ال تنبؽً العبادة إال له وحده ال شرٌن له

ٌمول تعالى ذكره: وما خلمنا الخبلبك كلها، سماءها وأرَضها، ما فٌهما  لال الطبري:" 
ٌْنَُهَما}وما بٌنهما، ٌعنً بموله  ٌمول: إال بالعدل  {إِال بِاْلَحكِّ }مما فً أطباق ذلن  {َوَما بَ

واإلنصاؾ، ال بالظلم والجور، وإنما ٌعنً تعالى ذكره بذلن: أنه لم ٌظلم أحدا من األمم التً 
َصَصَها فً هذه السورة، ولصص إهبلكه إٌاها بما فعل به من تعجٌل النممة له على التّص لَ 

كفره به، فٌعذّبه وٌهلكه بؽٌر استحماق، ألنه لم ٌخلك السموات واألرض وما بٌنهما بالظلم 
 .(ٙ)"والجور، ولكنه خلك ذلن بالحّك والعدل

                                                                                                                                                                               

 .12٘/ٕتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .25ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٔٗ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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 .(ٔ)"بِاْلَحّكِ { أي : بالعدل} لال ابن كثٌر:" 
إال خلما ملتبسا بالحك والحكمة، ال باطبل وعبثا. أو بسبب ، ِباْلَحّكِ{} الزمخشري:"لال  

 .(ٕ)"العدل واإلنصاؾ ٌوم الجزاء على األعمال
وإن الساعة التً تموم فٌها المٌامة  ، أي:"[1٘}َوإِنَّ السَّاَعةَ آَلتٌَِةٌ{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"آلتٌة ال محالة; لتوفَّى كل نفس بما عملت
 .(ٗ)"أخبر نبٌه بمٌام الساعة ، وأنها كابنة ال محالة لال ابن كثٌر:" 
وإن هللا ٌنتمم لن فٌها من أعدابن، وٌجازٌن وإٌاهم على حسناتن  لال الزمخشري:" 

 .(٘)"وسٌباتهم، فإنه ما خلك السموات واألرض وما بٌنهما إال لذلن
ْفَح اْلَجِمٌَل{ ]الحجر : لوله تعالى:  عن  -أٌها الرسول-فاعؾ  ، أي:"[1٘}فَاْصفَحِ الصَّ

 .(ٙ)"المشركٌن، واصفح عنهم وتجاوز عما ٌفعلونه
 .(2)"فؤعرض عنهم واعؾ عفوا حسنا لال البؽوي:" 
فؤعرض عنهم واحتمل ما تلمى منهم إعراضا جمٌبل بحلم  لال الزمخشري:" 
 .(1)"وإؼضاء
أمره بالصفح الجمٌل عن المشركٌن ، فً أذاهم له وتكذٌبهم ما جاءهم به  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"[15، كما لال تعالى:}فَاْصفَْح َعْنُهْم َولُْل َسبلٌم فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن { ]الزخرؾ : 
ْفَح اْلَجِمٌَل{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً    :(ٓٔ)، وجوه[1٘}فَاْصفَحِ الصَّ

 ؼٌر جزع .أحدها : أنه اإلعراض من 
 .(ٔٔ)الثانً : أنه صفح المنكر علٌهم بكفرهم ، الممٌم على وعظهم ، لاله ابن بحر

 الثالث : أنه العفو عنهم بؽٌر توبٌخ وال تعنٌؾ .
 .(ٕٔ)الرابع : أنه الرضا بؽٌر عتاب ، لاله علً بن أبً طالب

 وفً حكم هذا الصفح، لوالن : 
-أحدهما : أنه أمر بالصفح عنهم فً حك هللا تعالى لبل المتال، ثم نسخ بالسٌؾ ، فمال لهم النبً 

، (ٖٔ)لاله عكرمة .«لمد أتٌتكم بالذبح، وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة»بعد ذلن ،  -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2ٔ)سفٌان بن عٌٌنة ، و(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)ومجاهد

، }فَاْصفَْح َعْنُهْم َولُْل َسبَلٌم فََسْوَؾ  {فاصفح الصفح الجمٌل:}عن الضحان، فً لوله 
ٌَْعلَُموَن{
[ و}لُْل ِللَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْؽِفُروا ِللَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن أٌََّاَم ،(5ٔ)}َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌن{ ،(1ٔ)

                                                             

 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .12٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .12٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٗٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٓٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ، وابن الجوزي فً نواسخ المرآن:1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .٘ٗ٘/ٗ، وذكره ابن كثٌر فً  تفسٌره:ٖٙٔأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٙٔ)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .[15]الزخرؾ : (1ٔ)
 .5ٗ/ الحجر: ٙٓٔ]األنعام : (5ٔ)
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وهذا النحو كله فً المرآن أمر هللا به نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌكون ذلن منه، حتى أمره بالمتال،  ،(ٔ){هللا
  .(ٕ){"فنسخ ذلن كله. فمال )وخذوهم واحصروهم والعدوا لهم كل مرصد

ْفَح اْلَجِمٌَل{ :عن مجاهد  }فَاْصفَحِ الصَّ
 .(ٗ)"لال: هذا لبل المتال ،(ٖ)

}َوأَْعِرْض َعِن  :ولوله  {،فاصفح الصفح الجمٌل"}عن سفٌان بن عٌٌنة، فً لوله: و 
أنا نبً الرحمة »لال: كان هذا لبل أن ٌنزل الجهاد. فلما أمر بالجهاد لاتلهم فمال:  ،(٘)اْلُمْشِرِكٌن{

 .(ٙ)«"الرحمة ونبً الملحمة، وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة
ادة وؼٌرهما : كان هذا لبل المتال. وهو كما لاال فإن ولال مجاهد ولت لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"شرع بعد الهجرة هذه مكٌة ، والمتال إنما
 .(1)الثانً : أنه أمره بالصفح فً حك نفسه فٌما بٌنه وبٌنهم ، لاله الحسن

 .(ٓٔ)"فبل ٌكون منسوخا (5)ٌجوز أن ٌراد به المخالمة لال الزمخشري:" 
 الفوابد:
الخلك عبثا بل خلمه لٌعبد بالذكر والشكر، فمن عبده نجا، ومن أعرض عن لم ٌخلك هللا  -ٔ

ذكره وترن عبادته أذاله عذاب الخزي فً الدنٌا واآلخرة أو فً اآلخرة وهو أشد 
 وأخزى.

 بٌان أن الصفح الجمٌل هو الذي ال جزع معه. -ٕ
 المرآن

ُق اْلعَِلٌُم )  [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}إِن  َرب َن ُهَو اْلَخال 
 التفسٌر:

إنَّ ربن هو الخبلَّق لكل شًء، العلٌم به، فبل ٌعجزه شًء فً األرض وال فً السماء، وال ٌخفى 
 علٌه.

ٌمول تعالى ذكره: إن ربن هو الذي خلمهم وخلك كّل شًء، وهو عالم  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"بهم وبتدبٌرهم، وما ٌؤتون من األفعال

أي: علٌما بمن ٌإمن، وبمن ال ٌإمن، وٌمال العلٌم متى تموم  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٕٔ)"الساعة
 .(ٖٔ)"ٌعنً: الخالك العلٌم بخلمه لال السمعانً:" 
 .(ٗٔ)"العلٌم{ بخلمه} لال البؽوي:" 
 .(٘ٔ)"ٌرٌد العلم بما خلك" ، لال:ابن عباس }إن ربن هو الخبلق العلٌم{ عن 
 .(ٔ)"االنتظام واالتساق من ؼٌر عالمإذ ال ٌصح الفعل بوصؾ  لال المشٌري:" 

                                                             

 .[ٗٔ]الجاثٌة : (ٔ)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .[1٘]الحجر : (ٖ)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٗ/ الحجر: ٙٓٔ]األنعام : (٘)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .الفاجر وخالك المإمن، خالص ٌمال: الصحاح وفً. الخلك بحسن المعاملة أى(5)
 .12٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
/ ٖ" البٌضاوي تفسٌر" فً منسوب ؼٌر المعنى هذا ورد لد، وٙٗٙ/ٕٔحكاه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (٘ٔ)

 .11/ ٘ السعود وأبً ،ٔٓٔ/ ٖ والخازن ،2ٖٔ
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ُق اْلعَِلٌمُ  لال ابن كثٌر:لوله:  تمرٌر للمعاد ، وأنه تعالى لادر على  " {،}إِنَّ َربََّن هَُو اْلَخبلَّ
إلامة الساعة ، فإنه الخبلق الذي ال ٌعجزه خلك ما ٌشاء ، وهو العلٌم بما تمزق من األجساد ، 
ٌَْس الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض بَِماِدٍر  وتفرق فً سابر ألطار األرض ، كما لال تعالى : } أََولَ

ٌَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَ  بًا أَْن  ٌْ ُهْم بَلَى َوهَُو اْلَخبلُق اْلعَِلٌُم إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش
ٌِْه تُْرَجعُوَن { ]ٌس :  ٍء َوإِلَ ًْ  .(ٕ)"[1ٖ - 1ٔفَسُْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَكُوُت ُكّلِ َش

 الفوابد:
 .بالخلكسبحانه وتعالى  انفراده دلٌلاآلٌة  
 : «العلٌم»،«الخبلق»:اثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، هما 
ً  «والخبلق» «الخالك»فـ - المبدع للخلك،   ، أي:"من صفات الذات وصفات الفعل معا

 .(ٖ)"والمخترع له على ؼٌر مثال سبك
منهما صفة الخلك بناء على الماعدة التً سبمت فً هذا  فالخبلق والخالك ٌإخذ
اسم من أسماء هللا تعالى فهو متضمن لصفة ولٌست كل صفة  الباب، وهً: أن كل

متضمنة السم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب األسماء، فالخلك صفة هلل تعالى، 
فهو ٌخلك ما ٌشاء إٌجاداً وإعداماً، كما لال تعالى: )الَِّذي َخلََك اْلَمْوَت َواْلَحٌَاةَ( 

أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معٌن ( فجعل الموت مخلولاً مع ٕ)الملن: اآلٌة 
ولٌس عدما محضاً، فمفارلة الروح الجسد موت، ولٌس عدما، بل مفارلة تفمد بها 

  .(ٗ)الحٌاة
ُق اْلعَِلٌمُ }من أسماء هللا، لال تعالى: « الخبلق»و ، [1ٙالحجر: ] {إِنَّ َربََّن هَُو اْلَخبلَّ

والمدرة إذ ال خلك إال بعلم فالخبلق ٌتضمن صفة الخلك، وٌستلزم صفة العلم 
 .(٘)ولدرة

 .(ٙ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، لمحٌط علمه بكل شًء، أي: "ا«العلٌم»و -
هو الذي أحاط علمه بالظواهر، والبواطن، واإلسرار، واإلعبلن،  لال السعدي:" 

والواجبات، والمستحٌبلت، والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلً، وبالماضً، 
 .(2)"والحاضر، والمستمبل، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}خلك. كموله تعالى: ال

 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ

من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

لحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم با
وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-هللا 

 .(1)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               

 . 25ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات:(ٔ)
 .ٙٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٗشؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٕٕ-1ٕٔانظر: شرح العمٌدة السفارٌنٌة:(ٗ)
 .ٖٙٔانظر: شرح العمٌدة السفارٌنٌة: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .5٘ٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى : (2)
 .2٘شؤن الدعاء: (1)
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ٌْنَاَن َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانًِ َواْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم )  [11({ ]الحجر : 11}َولَمَْد آتَ
 التفسٌر:
فاتحة المرآن، وهً سبع آٌات تكرر فً كل صبلة، وآتٌنان المرآن  -أٌها النبً-آتٌنان ولمد 
 العظٌم.

 سبب النزول:
إن سبع لوافل وافت من بصرى وأذرعات لٌهود لرٌظة "لال الحسٌن بن الفضل: 

والنضٌر فً ٌوم واحد فٌها أنواع من البز وأوعٌة الطٌب والجواهر وأمتعة البحر، فمال 
هذه اآلٌة،  لو كانت هذه األموال لنا لتموٌنا بها فؤنفمناها فً سبٌل هللا، فؤنزل هللا تعالى المسلمون:

ولال: لمد أعطٌتكم سبع آٌات هً خٌر لكم من هذه الموافل، وٌدل على صحة هذا لوله على 
 ]مرسل[.(ٔ)"أثرها }ال تمدن عٌنٌن{ اآلٌة

َناَن َسْبعًا ِمَن الْ لوله تعالى:  ٌْ  -أٌها النبً-ولمد آتٌنان  ، أي:"[12َمثَانًِ{ ]الحجر : }َوَلمَْد آتَ
 .(ٕ)"فاتحة المرآن
َناَن َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانًِ{ ]الحجر : لوله تعالى:وفً   ٌْ  ، وجوه:[12}َوَلمَْد آتَ

فً إحدى -، وابن مسعود(ٖ)أحدها : أن السبع المثانً هً الفاتحة ، لاله علً بن أبً طالب
، (2)-فً أحد لولٌه-، ومجاهد(ٙ)، والحسن(٘)-فً أحد لولٌه-عباس ، وابن(ٗ)-الرواٌات
، (ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)وابو العالٌة ،(ٓٔ)، الربٌع بن أنس(5)، وأبً بن كعب(1)ولتادة
 وأبو ،(ٙٔ)ٌحٌى بن ٌعمر، و(٘ٔ)، وأبً ملٌكة(ٗٔ)، وعبدهللا بن عبٌد بن عمٌر(ٖٔ)وإبراهٌم
 .(5ٔ)مرو ، وخالد الحنفً لاضً(1ٔ)، وشهر بن حوشب(2ٔ)فاختة

لمد نزلت هذه السورة سبعا من المثانً وما أنزل شًء من  :" لال أبو العالٌة
 .(ٕٓ)"الطُول

 وفً سبب تسمٌتها بذلن، ألوال:
ٔ-   ً إذ هً سبع آٌاٍت اتِّفالا

، إْن َؼٌَّر بعُضهم َعّد (ٕ)، ولٌس فً المرآن ما هو كذلن سواها(ٔ)
وهذا المول هو   ،(ٖ)وبعُضهم َعَكس }صراط الذٌن أنعمَت علٌهم{، َعّد التَّسمٌة آٌة دون

 .(ٗ)المشهور

                                                             

 .22ٕاسباب النزول للواحدي: (ٔ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/2ٔالطبري:، وتفسٌر 2ٕٕٕ/2(:صٕٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
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 .(2)ولتادة،(ٙ)، والحسن(٘)ألنها تثنى كلما لرىء المرآن. لاله الربٌع بن أنس -ٕ
ابن عاشور: "ووجه الوصؾ به أن تلن اآلٌات تثنى فً كل ركعة كذا فً لال 
تضم ، وهو مستمٌم ألن معناه أنها (5)لٌل وهو مؤثور عن عمر بن الخطاب (1)الكشاؾ

 . (ٔ()ٓٔ) إلٌها السورة فً كل ركعة"

                                                                                                                                                                               

( اتفك المراء والمفسرون بؤنها سبع آٌات، ولم ٌشذ عن ذلن إال الحسن البصري فمال هً ثمان آٌات، وإال ٔ)
الحسٌن الجعفً فمال هً ست آٌات، ولال البعض أنها تسع آٌات، وٌتعٌن حٌنبذ كون البسملة لٌست من الفاتحة 

 (.ٖ٘ٔ/ٔبع آٌات ومن عّد البسملة أدمج اآلٌتٌن.)انظر: التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور: لتكون س
 ( لٌس فً المرآن سورة هً سبع آٌات سوى " الفاتحة "، و " أرأٌت " وال ثالث لهما.ٕ)

 لال جعفر بن أحمد بن الحسٌن السّراج البؽدادي فً أرجوزته التً نظم فٌها النظابر:
ٌَْت إِْن أَْنَت لََرأَْت السُّْوَره فَسُْوَرةُ الَحْمدِ  ٌَْرْه          أََرأَ  لََها نَِظ

 كبلهما إذا عددتَّ سبُع.       ولٌس للحك الٌمٌن دفعُ 
نسخة مكتبة بلدٌة اإلسكندرٌة، ومنها نسخة مصورة بمعهد  ٕٓ)انظر: أرجوزة فً نظابر المرآن العظٌم ل

مد بن الحسٌن أبو دمحم السراج البؽدادي المارئ، كان عالما ( وهو جعفر بن أحٖٗٔٔالبحوث العلمٌة برلم 
/ ٔوبؽٌة الوعاة  11ٕ/ 5ٔبالمراءات والنحو واللؽة، كثٌر التصنٌؾ، توفً سنة خمسمابة. سٌر أعبلم النببلء 

ٗ1٘. 
 .5ٖٔ(انظر فً: البٌان فً عد آي المرآن، ألبً عمرو الدانً ٖ)
اء والعلماء فً ذلن (وأما تؤوٌل اسمها أنها " السَّْبُع "ٗ) ،وإنما  ، فإنها سبُع آٌات ، ال خبلؾ بٌن الجمٌع من المرَّ

  : اختلفوا فً اآلي التً صارت بها سبع آٌات
ِحٌمِ  ) فمال معظم أهل الكوفة ومكة : صارت سبع آٌات بـ : المول األول ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ وُروي ذلن عن  ( بِْسِم َّللاَّ

 .والتابعٌن والشافعً ٌعد البسملة آٌة منها -ملسو هيلع هللا ىلص- جماعة من أصحاب رسول هللا
ِحٌمِ  ) لالوا هً سبع آٌات ، ولٌس منهن : المول الثانً ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ( ولكن السابعة )أنعمت علٌهم(،  بِْسِم َّللاَّ

 وذلن لول معظم لََرأةِ أهل المدٌنة والبصرة والشام وُمتْمنٌهم ومنهم اإلمام مالن.
لال الطٌبً: وعّد التسمٌة أولى; ألن )أنعمت علٌهم( ال ٌناسب وزانه وزان فواصل السور، ولما روى 
البؽوي)هو الحسن بن مسعود بن دمحم محًٌ السنة أبو دمحم البؽوي الشافعً المفسر، كان سٌدا إماما، عالما 

وطبمات الشافعٌة  5ٖٗ/ 5ٔببلء عبلمة، زاهدا لانعا بالسٌر، توفً سنة ست عشرة وخمسمابة. سٌر أعبلم الن
ِحٌِم اآلٌة السابعة ")رواه 2٘/ 2الكبرى  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ .(  فً " شرح السنة " عن ابن عباس أنه لال: " بِْسِم َّللاَّ

من طرٌك عبد المجٌد، والطبري فً تفسٌر  ٓ٘/ ٖومن طرٌمه البؽوي فً شرح السنة  25الشافعً فً المسند 
من طرٌك حفص بن ؼٌاث،  2ٕ٘/ ٕرٌك ٌحٌى األموي، والحاكم فً المستدرن من ط ٘٘/ ٗٔالطبري 

من طرٌك حجاج بن دمحم األعور، وحفص بن ؼٌاث، والطحاوي فً شرح  ٗٗ/ ٕوالبٌهمً فً السنن الكبرى 
من طرٌك أبً عاصم كلهم )عبد المجٌد، وٌحٌى وحفص، وحجاج، وأبو عاصم( عن ابن  ٕٓٓ/ ٔمعانً اآلثار 
 بٌه، عن سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس، لال الحاكم هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ووافمه الذهبً.جرٌح عن أ

وفً التصحٌح نظر، فإن فً سنده عبد العزٌز بن جرٌج، لال  ٕٙٗ/ ٔوصحح السٌوطً سنده فً اإلتمان 
 (.ٔٔٙالحافظ بن حجر عنه: لٌن، التمرٌب 

 .2ٕٕٕ/2(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
( ٌمول االمام الزمخشري: " وسورة الحمد والمثانً ألنها تثنى فً كل ركعة") عن حمابك ؼوامض التنزٌل 1)

، هـ ( 1ٖ٘ـ  2ٙٗوعٌون األلاوٌل فى وجوه التؤوٌل، العبلمة جار هللا أبو الماسم محمود بن عمر الزمخشرى ) 
 (.ٔ/ٔم:ص2ٓٗٔ: دار الكتاب العربً ـ بٌروت، 

( لال السٌوطً فً حاشٌته على تفسٌر البٌضاوي:" أخرجه ابن جرٌر فً تفسٌره بسند حسن عنه لال: " 5)
السبع المثانً فاتحة الكتاب تثنى فً كل ركعة"، ولم أر هذا اللفظ فً تفسٌر الطبري عن عمر، ولكن رأٌت فٌه: 

.)انظر: نواهد األبكار وشوارد األفكار = ٗ٘/ ٗٔة الكتاب، وما ٌبتؽً بعد المثانً: ما لهم رؼبة عن فاتح
هـ(، 5ٔٔحاشٌة السٌوطً على تفسٌر البٌضاوي، عبد الرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً )المتوفى: 

 -هـ  ٕٗٗٔ رسابل دكتوراة(، ٖكلٌة الدعوة وأصول الدٌن،المملكة العربٌة السعودٌة ) -جامعة أم المرى 
 .5ٗ/ٔم:ص ٕ٘ٓٓ
(تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، الشٌخ دمحم بن الطاهر ابن عاشو، دار التنوسٌة للنشر، التونس، ٓٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ:ص51ٗٔ
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َلت  -ٖ بلة وأخرى بالمدٌنة حٌن ُحّوِ ة بِمكَّة حٌن فُِرَضت الصَّ ا ألنَّها تَثنَّى نزولها، فََمرَّ وإمَّ
ُر النُُّزوِل اَل ٌُْعتََبُر لَابِلُهُ، َولَِد اتُّفِ (ٕ)الِمبلة ا َوتََكرُّ َك ، لال ابن عاشور: " َوَهذَا لَْوٌل بَِعٌٌد ِجدًّ

َعاَدةِ نُُزوِلَها بِاْلَمِدٌنَةِ  ٌَّةٌ فَؤَيُّ َمْعنًى إِلِ  .(ٖ)"َعلَى أَنََّها َمّكِ
ا الشتمال كّلٍ ِمن آٌاتها السَّبع على الثّناء علٌه جلَّ شؤنُه; إّما تصرٌحاً أو تلوٌحاً،  -ٗ وإمَّ

ًٌّ على ما هو الصَّحٌح ِمن َعّدِ التَّسمٌة آٌة منها، وَعدِّ  الذٌن أنعمت }صراط  وهو مبن
نها الثّناء ؼٌر ظاهر علٌهم{   .بعضاً من السَّابعة، وإالَّ فتَضمُّ

 :(ٗ)ألنها ٌثنً فٌها الرحمن الرحٌم ، ومنه لول الشاعر -٘
 نشدتكم بمنزل المرآن ...  أّم الكتاب الّسبع من مثانً
 ثُنٌِّن ِمن آيٍ ِمن المرآن  ... والسبع سبع الطول الدوانً

نته من المماصدكُرر ما تتإذ  ر فً ُجملتًَ  :تضمَّ فالثَّناء علٌه سبحانه لد تََكرَّ
ا سواه لد  البسملة والحمِد لَه. وتخصٌُصه عزَّ وعبل باإللبال علٌه وحده واإلعراض عمَّ
ر  راط الُمستمٌم ُمكرَّ ر فً جملَتًَ العبادة واإلستعانة. وطلُب الهداٌة إلى الّصِ تكرَّ

ر  {،بـ}صراط الذٌن أنعمت علٌهم كما أنَّ سإال البُعد عن الطَّرٌك ؼٌر الموٌم ُمكرَّ
 .(٘) }المؽضوب علٌهم وال الضالٌن{ بِِذكر

، «البمرة وآل عمران والنساء والمابدة واألنعام واألعراؾ وٌونس»الثانً : أنها السبع الطَول: 
، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، وابن عمر(2)، وابن عباس(ٙ)لاله ابن مسعود

 .(ٔٔ)والضحان
المثانً المثٌن: البمرة وآل عمران والنساء والمابدة واألنعام واألعراؾ  ولال سفٌان:" 

 .(ٕٔ)"وبراءة واألنفال سورة واحدة
هً السبع الطول. ولم ٌعطهن أحد إال النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأعطً موسى منهن  لال ابن عباس:"

 .(ٖٔ)"اثنتٌن
ًَ دمحم صلى هللا علٌه هً ولال سعٌد بن جبٌر:" ًَ موسى ستا، وأُعِط السبع الطَُّول، أعِط

 .(ٗٔ)"وسلم سبعا

                                                                                                                                                                               

( ولٌل أن فً كبلم صاحب )الكّشاؾ(: "ألنّها تُثنَّى فً كّلِ ركعة"، وهو بظاهره ؼٌر صحٌح، ووجوه التَّكلُّؾ ٔ)
كعة على الّصبلة تسمٌة ِللكّل باسم الجزء، وال ٌِرُد علٌه الِوتْر إذ لٌست فً  لتوجٌهه مشهورة، أجوُدها حمل الرَّ

كعة علٌها   .مذهبه، وال صبلة الجنازة، وإْن ُجِعلت صبلة حمٌمة لعدم إطبلله الرَّ
 (لال السٌوطً فً اإلتمان: األكثرون على أنها مكٌة ... واستدل لذلن بموله تعالى "ولمد آتٌنان سبعا منٕ)

بالفاتحة كما فً الصحٌح، وسورة الحجر مكٌة باإلتمان، ولد امتن على رسوله فٌها بها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المثانً" وفسرها 
 فتدل على تمدم نزول الفاتحة علٌها، إذ ٌبعد أن ٌمتن علٌه بما لم ٌنزل بعد.

وزاد  2ٕٗ/ ٖٔر الوجٌز والمحر 5ٙ/ ٕٙوتفسٌر الطبري  5ٔ5ٖح ٕ٘٘ٔ/ ٗوانظر فً: صحٌح البخاري 
 .ٖٗ/ ٔواإلتمان فً علوم المرآن  ٕٖ٘/ 2وتفسٌر المرآن العظٌم  22ٔ/ ٔوالتفسٌر الكبٌر  1ٔٗ/ 2المسٌر 
(  تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، الشٌخ دمحم بن الطاهر ابن عاشو، دار التنوسٌة للنشر، التونس، ٖ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ:ص51ٗٔ
 .2ٓ/!ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔنظر: االتمان فً علوم المرآن: (  ا٘)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕٗٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . ٕٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕ٘ٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٖٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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األنفال وبراءة، ألنهما فً حكم سورة  اختلؾ فً السابعة فمٌل: لال الزمخشري:"
 .(ٔ)"واحدة، ولذلن لم ٌفصل بٌنهما بآٌة التسمٌة. ولٌل سورة ٌونس. ولٌل: هً آل حم

 وفً تسمٌتها بالمثانً، وجوه:
 .(ٕ). لاله سعٌد بن جبٌرثنى فٌها المضاء والمصصألنها   -ٔ
 .(ٖ). لال ابن عباسٌتردد فٌهن الخٌر واألمثال والعبرسمٌت المثانً، لما تردد  -ٕ
 :(ٗ)ألنها لد تجاوزت المابة األولى إلى المابة الثانٌة . لال جرٌر -ٖ

 جزى هللا الفرزدق حٌن ٌمسً  ...  مضٌعاً للمفصل والمثانً
،  وهو مروي عن (2)، وطاوس(ٙ)، وأبو مالن(٘)المثانً المرآن كله، لاله الضحان الثالث : أن

َل أَْحَسَن ، لال تعالى: ٌذكر هللا المصة الواحدة مراراوسمً بذلن ألنه  ،(1)ابن عباس أٌضا ُ َنزَّ }َّللاَّ
 . [ٖٕأَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَاًبا ُمتََشابًِها َمثَاِنً{ ]الزمر : 

 :(5)-ملسو هيلع هللا ىلص-لمطلب ترثً رسول هللا ومنه لول صفٌة بنت عبد ا
 فمد كان نوراً ساطعاً ٌهتدى به  ...  ٌخص بتنزٌل المثانً المعظم

الرابع : أن المثانً معانً المرآن السبعة: أمر ونهً وتبشٌر وإنذار وضرب أمثال وتعدٌد نعم 
 .(ٓٔ)وأنباء لرون ، لاله زٌاد بن أبً مرٌم

كرامات أكرمه هللا بها ، أولها الهدى ثم النبوة ، ثم الرحمِة ثم الشفمة ثم المودة الخامس : أنه سبع 
 .(ٔٔ)ثم األلفة ثم السكٌنة وضم إلٌها المرآن العظٌم ، لاله جعفر بن دمحم الصادق رضً هللا عنهما

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: عنً بالسبع  لال ابن جرٌر الطبري:" 
 . (ٕٔ)"لسبع اللواتً هّن آٌات أم الكتابالمثانً: ا

 ثم استشهد بالرواٌات اآلتٌة:
ْبُع الَمثاِنً الَِّتً أْعِطٌتُها" عن أبً - هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أّم المُرآِن السَّ

(ٖٔ). 

: "إنًّ أُِحبُّ أَْن  - ًّ أَُعلَِّمَن سُوَرةً لَْم ٌَنزْل ِفً عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألب
بُوِر َوال فًِ الفُْرلاِن ِمثْلُها لال نعم ٌا رسول هللا، لال:  التَّْوَراةِ َوال فًِ اإلْنِجٌِل َوال فًِ الزَّ

، إنًّ ألَْرُجو أْن ال تَْخُرَج ِمْن َهذَا الباِب حتى تَْعلََمها، ثم أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌدي ٌحدثنً
فجعلت أتباطؤ مخافة أن ٌبلػ الباَب لبل أن ٌنمضً الحدٌث، فلما دنوت للت: ٌا رسول 
بلةِ؟ فمرأت علٌه أّم المرآن، فمال:  هللا ما السورة التً وعدتنً؟ لال: ما تَمرأُ فًِ الصَّ

بُورِ  وال فً الفُْرلان  َوالَِّذي نَْفِسً ِبٌَِدِه َما أُنزَل فًِ التَّْوراِة وال فً اإلْنِجٌِل وال فً الزَّ
ِمثْلُها، إِنَّها السَّْبُع ِمن الَمثانً والمُرآُن العَِظٌُم الَِّذي أُْعِطٌتُهُ "
(ٔٗ). 

                                                             

 .12٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕٗٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕٙٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .«جزى»بدل «لحى»، وفٌهٙٙٗدٌوانه:  (ٗ)
 .2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘/ٓٔ، والمرطبً فً تفسٌره:2ٔٔ/ٖذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (5)
 .ٖٙٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٕٕٕ/2(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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ا،  - تاِن ال ٌُْمرأُ فٌِِهما كالِخَداجِ لَْم ٌُتِمَّ
ْكعَتاِن اللَّ عن أبً هرٌرة: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "الّرِ

ًَ لال رجل: أرأٌت إن لم ٌكن معً  ًَ أمُّ المُرآِن، ِه إال أّم المرآن؟ لال: "هً حسبن ِه
السَّْبُع الَمثانًِ"
(ٔ). 

ًّ بن كعب، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال له: "إذا اْفتَتَْحت الصَّبلةَ بِم تَْفتَتُِح؟ لال: الحمد هلل  - عن أب
ْبُع الَمثانً والمُرآُن العَِظٌُم الَِّذي رّب العالمٌن، حتى ختمها، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هِ  ً السَّ

 .(ٕ)أُْعطٌُت "
 .(ٖ)"وآتٌنان المرآن العظٌم ، أي:"[12}َواْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم{ ]الحجر : لوله تعالى: 
فإن للت: كٌؾ صح عطؾ المرآن العظٌم على السبع، وهل هو إال  لال الزمخشري:" 

 عطؾ الشًء على نفسه؟ 
بالسبع للفاتحة أو الطوال، فما وراءهن ٌنطلك علٌه اسم المرآن، ألنه اسم للت: إذا عنى 

ٌمع على البعض كما ٌمع على الكل. أال ترى إلى لوله بما أوحٌنا إلٌن هذا المرآن ٌعنى سورة 
ٌوسؾ، وإذا عنٌت األسباع فالمعنى: ولمد آتٌنان ما ٌمال له السبع المثانً والمرآن العظٌم، أى: 

 .(ٗ)"ن النعتٌن، وهو الثناء أو التثنٌة والعظمالجامع لهذٌ
 الفوابد:
 فضل الفاتحة إذ هً السبع المثانً. -ٔ
 تشرٌفه ملسو هيلع هللا ىلص بإنزال المرآن علٌه. -ٕ
الخٌر الكثٌر، كما جاء فً لوله تعالى: }ولمد  -ملسو هيلع هللا ىلص-ى إعطاء هللا لرسولهدلّت اآلٌة عل  -ٔ

 آتٌنان سبعا من المثانً والمرآن العظٌم{.
 .المنة باٌتاء السبع المثانً والمرآن العظٌم، وفٌه التعزٌة عما أصابه وعما صرؾ عنه -ٕ
 .بالعظمةِ  المرآنوصَؾ هللاُ تعالى  -ٖ

ً آٌات كثٌرة مما ٌدل على أثنى هللا تعالى على كتابه العزٌز ف، إذ ثناء هللا على كتابه -ٗ
َن اْلَمثَاِنً َواْلمُْرآَن }عظمته كما وصفه "بالعظٌم" فً لوله تعالى: ٌْنَاَن َسْبعًا ّمِ َولَمَْد آتَ

 {.اْلعَِظٌمَ 
فالمرآن هو النعمة العُظمى التً كل نعمة وإن عظمت فهً إلٌها حمٌرة ضبٌلة 

 .(٘)فعلٌن أن تستؽنً به
 المرآن

ٌِْهْم َواْخِفْض َجنَاَحَن ِلْلُمْؤِمنٌَِن }اَل تَُمد ن   ٌَْن إِلَى َما َمت ْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َواَل تَْحَزْن َعلَ ٌْنَ َع
 [11({ ]الحجر : 11)

 التفسٌر:
ال تنظر بعٌنٌن وتتمنَّ ما َمتَّْعنا به أصنافًا من الكفار ِمن ُمتَع الدنٌا، وال تحزن على كفرهم، 

 نٌن باهلل ورسوله. وتواَضْع للمإم
 سبب النزول:

أضاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ضٌؾ، ولم ٌكن عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص شًء "عن أبً رافع صاحب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
ٌصلحه، فؤرسل إلى رجل من الٌهود: ٌمول لن دمحم رسول هللا: أسلفنً دلٌما إلى هبلل رجب. 

فؤتٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ]فؤخبرته[ فمال: أما وهللا إنً ألمٌن من فً السماء وأمٌن من  لال: ال، إال برهن.
وال }فً األرض، ولبن أسلفنً أو باعنً ألإدٌن إلٌه. فلما خرجت من عنده نزلت هذه اآلٌة: 

                                                             

 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٗ٘/ ٕ: للزمخشري الكشاؾانظر:  (٘)
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... إلى آخر اآلٌة، كؤنه ٌعزٌه عن  {تمدن عٌنٌن إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحٌاة الدنٌا
 .(ٔ)"الدنٌا

ٌَْن إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌْنَ ال تنظر  ، أي:"[11}اَل تَُمدَّنَّ َع
 .(ٕ)"ِمن ُمتَع الدنٌا إلى ما متعنا به بعض هإالء الكفار

 .(ٖ)"بهنهى الرجل إن ٌتمنى مال صاح لال ابن عباس:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ال تتمنٌّن ٌا دمحم ما جعلنا من زٌنة هذه  لال الطبري:" 

الدنٌا متاعا لؤلؼنٌاء من لومن، الذٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر، ٌتمتعون فٌها، فإن ِمْن 
 .(ٗ)"ورابهم عذابًا ؼلًٌظا

أى: ال تطمح ببصرن طموح راؼب فٌه متمن له إلى ما متعنا به  لال الزمخشري:"
 .(٘)"أصنافا من الكفار {،أزواجا منهم}

ٌمول تعالى لنبٌه : كما آتٌنان المرآن العظٌم ، فبل تنظرن إلى الدنٌا  لال ابن كثٌر:" 
ومن هاهنا  ...فٌهوزٌنتها ، وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانٌة لنفتنهم فٌه ، فبل تؽبطهم بما هم 

نَة إلى تفسٌر الحدٌث الصحٌح :  ٌْ إلى أنه  ،(ٙ)«لٌس منا من لم ٌتؽَنَّ بالمرآن»ذهب ابن عٌَُ
 .(2)" ٌُستؽنى به عما عداه ، وهو تفسٌر صحٌح ، ولكن لٌس هو الممصود من الحدٌث

استعن بما آتان هللا من المرآن عما فً أٌدي الناس.  :معناه  لال مكً بن ابً طالب:" 
أي: ٌستؽنً به عن المال. وعلى هذا  ،(1)«لٌس منا من لم ٌتؽن بالمرآن»ومنه حدٌث النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: 

أعطً  من حفظ المرآن فرأى أن أحداً »هذا تؤول الحدٌث سفٌان بن عٌٌنة، وتؤول اآلٌة. وروى: 
 .(5)«عظٌماً وعظم صؽٌراً أفضل مما أعطً فمد صؽر 

 .(ٓٔ)"فالمعنى: ال تتمنٌن ما جعلنا من زٌنة الدنٌا متاعاً لؤلؼنٌاء من لومن المشركٌن

                                                             

 .2ٖٕٕ/2(:ص1ٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٙ، والتفسٌر المٌسر:2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٕٕ/2(:ص5ٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11٘/ٕالكشاؾ: (٘)
، 5ٕٕ/ٓٔ( ، والبٌهمى )5ٖ٘/ٔ( ، والخطٌب )2ٓ15، رلم 2ٖ2ٕ/ٙحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه البخارى )(ٙ)
 ( .ٕٕٗ/ٔ٘( ، وابن عساكر )1ٖٕ٘ٓرلم ، 5ٕٕ/ٓٔ)

، رلم 5ٔٔ/ٙ( ، وابن أبى شٌبة )2ٓٔٗ، رلم 1ٖٗ/ٕحدٌث سعد بن أبى ولاص: أخرجه عبد الرزاق )
، رلم 2ٔٗ/ٔ( ، والدارمى )5ٗ٘ٔ، رلم 25ٔ/ٔ( ، وأحمد )ٕٔٓ، رلم 1ٕ/ٔ( ، والطٌالسى )55ٕٕٗ
، 2٘1/ٔ( ، والحاكم )ٕٓٔ، رلم ٕٖٙ/ٔ) ( ، وابن حبان2ٓٗٔ، 5ٙٗٔ، رلم 2ٗ/ٕ( ، وأبو داود )5ٓٗٔ
 ( .52ٔ، رلم 2ٖٔ/ٖ( ، والضٌاء )1ٖٕٙٓ، رلم ٖٕٓ/ٓٔ( ولال صحٌح اإلسناد، والبٌهمى )5ٕٔٓرلم 

( ، والطبرانى 52/ٔ( ، وابن لانع )2ٔٗٔ، رلم 2ٗ/ٕحدٌث أبى لبابة بن عبد المنذر: أخرجه أبو داود )
 ( .2ٕٕ٘، رلم ٗ٘/ٕ( ، والبٌهمى )ٗٔ٘ٗ، رلم ٖٗ/٘)

( . وأخرجه 5ٕ٘ٓ، رلم 2ٙٓ/ٔ( ، والحاكم )5ٖٕٔٔ، رلم ٕٔٔ/ٔٔحدٌث ابن عباس: أخرجه الطبرانى )
( : رواه البزار، والطبرانى، ورجال البزار 2ٓٔ/2( . لال الهٌثمى )55ٔٔ، رلم 1ٕٓ/ٕأٌضا: المضاعى )
 رجال الصحٌح.

( : فٌه دمحم بن ماهان لال 2ٓٔ/2لال الهٌثمى )( . 5ٕٕٔ، رلم 1ٗٔ/ٙحدٌث ابن الزبٌر: أخرجه أٌضا: البزار )
 الدارلطنى: لٌس بالموى، وبمٌة رجاله ثمات.

 .(5ٕ٘ٓ، بعد رلم 2ٙٓ/ٔحدٌث عابشة: أخرجه الحاكم )
 . ]بتصرؾ[1ٗ٘-ٙٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .صحٌح وإسناده. المراءة فً الترتٌل استحباب باب الصبلة، فً" 2ٔٗٔح/ 2ٗ/ ٕ" داود أبو(1)
-، وحكاه األلوسً عن ابً بكر الصدٌكٔٗ/ٗحكاه النحاس عن عبدهللا بن عمر، انظر: معانً المرآن: (5)

ولد أخرج ابن المنذر عن سفٌان بن عٌٌنة ما هو بمعناه، ولال العرالً: إن الخبر  ، ولال:"-رضً هللا عنه
. روح المعانً: "تب الحدٌثمروي لكن لم ألؾ على رواٌته عن أبً بكر رضً هللا تعالى عنه فً شًء من ك

2/ٖٕٕ. 
 .5ٕ2ٖ-5ٕٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
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وجه اتصال هذا بما لبله أنه لما من علٌه بالمرآن، نهاه عن الرؼبة فً  لال السمعانً:" 
الدنٌا والنظر إلى زٌنتها، ومزاحمة أهلها علٌها، وروى أبو عبٌد أن سفٌان بن عٌٌنة لال فً 

أي: لم ٌستؽن بالمرآن، ثم تؤول هذه اآلٌة }ولمد  ،(ٔ)«لٌس منا من لم ٌتؽن بالمرآن»معنى لوله: 
 ن المثانً والمرآن العظٌم، ال تمدن عٌنٌن إلى ما متعنا به أزواجا منهم{ على هذا.آتٌنان سبعا م

من أوتً المرآن فظن أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى » وفً الخبر عن النبً أنه لال: 
 .(ٖ)"(ٕ)«فمد صؽر عظٌما وعظم صؽٌرا 

ً فلم ٌعرؾ لدر  لال المؽامسً:" بمعنى أنه جعل للدنٌا أكثر من لدرها، وصؽر عظٌما
َناَن َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانًِ َواْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم{ ]الحجر: ٌْ  .(ٗ)"[12المرآن; ألن هللا لال: }َوَلمَْد آتَ

 .(٘)ٌعنً: ما متعناهم به من األموال" لال الماوردي:" 
 وجوه: ،[11ِمْنُهْم{ ]الحجر : أَْزَواًجا وفً لوله تعالى:} 

 .(ٙ)أحدها : أنهم األشباه ، لاله مجاهد
 .(2)الثانً : أنهم األصناؾ لاله أبو بكر بن زٌاد

 .(1)"معناه: أصنافا منهم، وهم الٌهود والنصارى وسابر المشركٌن لال السمعانً:" 
 .(5)الثالث : أنهم األؼنٌاء ، لاله ابن أبً نجٌح

ْنُهْم{ أمثاالً منهم، ٌعنً: األؼنٌاء منهم. طالب:"لال مكً بن ابً   ً ّمِ  معنى: }أَْزَواجا
 .(ٓٔ)"واألزواج فً اللؽة: األصناؾ
 فإن للت: كٌؾ وصل هذا بما لبله؟   لال الزمخشري:"

لد أوتٌت النعمة العظمى التً كل نعمة وإن عظمت فهً  للت: ٌمول لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
ضبٌلة، وهً المرآن العظٌم، فعلٌن أن تستؽنً به، وال تمدن عٌنٌن إلى متاع إلٌها حمٌرة 

 .(ٔٔ)"الدنٌا

ٌِْهْم{ ]الحجر : لوله تعالى:}  .(ٕٔ)"ال تحزن لعدم إٌمانهم ، أي:"[11َواَل تَْحَزْن َعلَ
ٌمول: وال تحزن على ما ُمتعوا به فعّجل لهم. فإن لن فً اآلخرة ما هو  لال الطبري:" 

لنا لن فً الدنٌا من الكرامة بإعطابنا السبع المثانً والمرآن العظٌم، خٌر منه، م ع الذي لد َعجَّ
 .(ٖٔ)"ٌمال منه: َمدَّ فبلٌن عٌنه إلى مال فبلن: إذا اشتهاه وتمناه وأراده

أي: على ما متعوا به من ذلن. فعجل لهم فً الدنٌا فإن لن فً  لال مكً بن أبً طالب:"
 .(ٗٔ)"اآلخرة مما هو خٌر لن من ذلن

 .(٘ٔ)"ٌعنً: ال تؽتم على ما فاتن من مشاركتهم فً الدنٌا لال السمعانً:" 
                                                             

 ..صحٌح وإسناده. المراءة فً الترتٌل استحباب باب الصبلة، فً" 2ٔٗٔح/ 2ٗ/ ٕ" داود أبو(ٔ)
-، وحكاه األلوسً عن ابً بكر الصدٌكٔٗ/ٗحكاه النحاس عن عبدهللا بن عمر، انظر: معانً المرآن: (ٕ)

ولد أخرج ابن المنذر عن سفٌان بن عٌٌنة ما هو بمعناه، ولال العرالً: إن الخبر  ، ولال:"-رضً هللا عنه
. روح المعانً: "الحدٌث مروي لكن لم ألؾ على رواٌته عن أبً بكر رضً هللا تعالى عنه فً شًء من كتب

2/ٖٕٕ. 
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 ]دروس صوتٌة[. ٕ/2ٕسلسلة محاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .ٔٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٕ2ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .11٘/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٔٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . 5ٕ2ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:(ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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وال تذهب نفسن علٌهم حسرات حزنا علٌهم فً تكذٌبهم لن، ومخالفتهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" دٌنن

وتواَضْع للمإمنٌن باهلل  ، أي:"[11َواْخِفْض َجنَاَحَن ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]الحجر : تعالى:}لوله 
 .(ٕ)"ورسوله
أي: ألن جانبن لمن آمن بل ولربهم من نفسن. والجناحان من  لال مكً بن ابً طالب:" 

، [ٕٕابن آدم جنباه، والجناحان الناحٌتان، ومنه لول هللا تعالى }واضمم ٌََدَن إلى َجنَاِحَن{ ]طه: 
 .(ٖ)"ولٌل: معناه: إلى ناحٌتن وجنبن

أي: أِلن لهم جانبن كما لال تعالى : } لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم  لال ابن كثٌر:" 
ٌْكُْم بِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم { ]التوبة :  ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ  .(ٗ)"[1َٕٔعِزٌٌز َعلَ

 وفً حكم هذه اآلٌة لوالن: 
 أحدهما: انها محكمة. وهو الصحٌح.

 .(٘)هذا كان لبل أن ٌإمر بمتالهم ثم نسخ بآٌة السٌؾأن الثانً: 
وهذا لٌس بشًء; ألن المعنى: ال تحزن علٌهم إن لم ٌإمنوا، ولٌل: ال  لال ابن الجوزي

ذهب  تحزن بما أنعمت علٌهم فً الدنٌا، وال وجه لنسخ، وكذلن لال أبو الوفاء بن عمٌل: لد
 .(ٙ)"ٌس بصحٌحبعضهم إلى أن هذه اآلٌة منسوخة بآٌة السٌؾ; ول

 لم إذ اآلٌة هذه فً النسخ دعوى، طالب أبً بن ومكً والنحاس الطبري ٌذكر لمو 
 .بالذكر جدٌرا الضعٌؾ المول هذا ٌعتبروا
 المرآن

 [11({ ]الحجر : 11}َولُْل إِنًِّ أَنَا الن ِذٌُر اْلُمبٌُِن )
 التفسٌر:

ح لما ٌهتدي به الناس إلى  اإلٌمان باهلل رب العالمٌن، ومنذركم أن ولل: إنً أنا المنذر الموّضِ
 .ٌصٌبكم العذاب
" المبٌن " لكم ما جبتكم به من ، أي أنا النذٌر المنذر لكم عذابا لال مكً بن ابً طالب:" 

 .(2)"اإلنذار واألعذار والوعد والوعٌد
: إنً أنا النذٌر الذي ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولل ٌا دمحم للمشركٌن لال الطبري:" 

 .(1)"لد أبان إنذاره لكم من الببلء والعماب أن ٌنزل بكم من هللا على تمادٌكم فً ؼٌكم
إنً أنا النذٌر المبٌن عذابا، فحذؾ المفعول، إذ  :فً الكبلم حذؾ، أي لال المرطبً:" 

ِمثَْل َصاِعمَِة َعاٍد َوثَُمود{ }أَْنذَْرتُكُْم َصاِعمَةً  كان اإلنذار ٌدل علٌه، كما لال فً موضع آخر:
 .(5)["ٖٔ]فصلت : 
 .(ٓٔ)"أنذركم ببٌان وبرهان أن عذاب هللا نازل بكم إن لم تإمنوا لال البٌضاوي:أي: " 
 وفً حكم اآلٌة لوالن: 

 أحدهما: انها محكمة. وهو الصحٌح.
 . أن معناها نسخ بآٌة السٌؾ. ألن المعنى: التصر على اإلنذارالثانً: 

                                                             

 .ٙٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 5ٕ1ٖ-5ٕ2ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٙٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 (2ٕ) ورلة المخطوط ناسخه فً هبلل وابن( 1٘) ناسخه فً سبلمة وابن( ٖٖٗ) ناسخه فً حزم ابن ذكره(٘)
(ٕ2) . 
 .ٗٙٔ-ٖٙٔنواسخ المرآن: (ٙ)
 .5ٕ1ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٕٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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  .(ٔ)"السٌؾ بآٌة ولفظها معناها نسخ: "حزم ابن لال 
 .(ٕ)"لفظها ال معناها نسخ: "سبلمة ابن ولال
وهذا خٌال فاسد، ألنه لٌس فً اآلٌة ما ٌتضمن هذا، ثم هً خبر فبل  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖ)"وجه للنسخ
 [:15-11]:فوابد اآلٌتٌن
الناس من مال ومتاع، فإن ما آتاهم على الدعاة إلى هللا أدت ال ٌلتفتوا إلى ما فً أٌدي  -ٔ

 هللا من اإلٌمان والعلم والتموى خٌر مما آتى أولبن من المال والمتاع.
أمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص الزهد فً الدنٌا والتجافً عنها تحمٌراً لشؤنها وترؼٌباً لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فٌما لدٌه  -ٕ

 .من النعٌم الممٌم
 نب للمإمنٌن والعطؾ علٌهم والرحمة لهم.استحباب لٌن الجا -ٖ
 

 المرآن
 [1ٔ - 1ٓ({ ]الحجر : 1ٔ( ال ِذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن ِعِضٌَن )1ٓ}َكَما أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْمتَِسِمٌَن )

 التفسٌر:
كما أنزله هللا على الذٌن لسَّموا المرآن، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر من الٌهود 

 .وهم الذٌن جعلوا المرآن ألساًما وأجزاء، وكفار لرٌش والنصارى
أنزلنا علٌن المرآن كما  [، أي:"5ٓ{]الحجر: }َكَما أَْنَزْلَنا َعلَى اْلُمْمتَِسِمٌنَ  لوله تعالى: 

أنزلنا على أهل الكتاب وهم الٌهود والنصارى الذٌن آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، 
 .(ٗ)"فانمسموا إلى لسمٌن

 .(٘)"على الذٌن التسموا :أي أبو عبٌدة:" لال 

 .(ٙ)"ٌمول: أنذرتكم ما أنزل بالممتسمٌن لال الفراء:" 
 .(2)": مثل العذاب الذي أنزلنا على الممتسمٌن :أي لال مكً بن ابً طالب:" 
ٌمول: مثل الذي أنزل هللا تعالى من الببلء والعماب على الذٌن التسموا  لال الطبري:" 
 .(1)"المرآن

لال الماوردي: "ولٌل: إنهم العاص بن وابل وعبتة وشٌبة ابنا ربٌعة وأبو جهل بن هشام 
 .(5)وأبو البختري بن هشام والنضر بن الحارث ، وأمٌة بن خلؾ ومنبه بن الحجاج"

مثل العذاب الذي أنزلناه علٌهم، فهو وصؾ لمفعول النذٌر ألٌم  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٓٔ)"ممامه
 [، وجوه:5ٓ{]الحجر: }َكَما أَْنَزْلنَا َعَلى اْلُمْمتَِسِمٌنَ  تعالى:لوله وفً  

أحدها : أنهم أهل الكتاب من الٌهود والنصارى التسموا المرآن فجعلوه أعضاًء أي أجزاًء فآمنوا 
 .(ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)ببعض منها وكفروا ببعض ، لاله ابن عباس

                                                             

 .ٖٖٗ: ناسخه فً(ٔ)
 .1٘فً ناسخه: (ٕ)
 .15ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .5ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕ1ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٕٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٕٕٔ 
 

 .(ٔ)"لال: أهل الكتاب {،الممتسمٌنكما أنزلنا على :"}وعن مجاهد 
الثانً : أنهم أهل الكتاب التسموا المرآن استهزاًء به ، فمال بعضهم : هذه السورة لً ، وهذه 

 .(ٖ)، وعكرمة(ٕ)السورة لن ، فسموا ممتسمٌن ، لاله ابن عباس أٌضا
كانوا ٌستهزءون، ٌمول هذا: لً سورة البمرة، وٌمول هذا: لً سورة آل  لال عكرمة:" 
 .(ٗ)"عمران

الثالث : أنهم أهل الكتاب التسموا كتبهم ، فآمن بعضهم ببعضها، وآمن آخرون منهم بما كفر به 
 .(٘)ؼٌرهم وكفروا بما آمن به ؼٌرهم ، فسماهم هللا تعالى ممتسمٌن ، لاله مجاهد

ِ  صالح تماسموا على لتله ، فسموا ممتسمٌن ، كما لال تعالى:الرابع : أنهم لوم  }لَالُوا تَمَاَسُموا ِباّلِلَّ
 .(ٙ)، لاله ابن زٌد[5ٗلَنُبٌَِّتَنَّهُ َوأَْهلَه{ ]النمل : 
أٌام الحج فمالوا: إذا سؤلكم  (2)رجال من أهل مكة بعثهم أهل مكة على عمابهاالخامس : أنهم 

بٌن االثنٌن  الناس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمولوا: كاهن. ولالوا لبعضهم لولوا: ساحر، ولبعضهم: ٌفرق
ولبعضهم لولوا: مجنون، فؤنزل هللا تبارن وتعالى بهم خزٌا فماتوا أو خمسة منهم شر مٌتة 

 .(1)الفراء . لالهفسموا الممتسمٌن ألنهم التسموا طرق مكة
لسموا كتاب هللا، فجعلوا بعضه شعراً وبعضه  لرٌش،كفار رهط خمسة من السادس : أنهم 

 .(5)كهانة وبعضه أساطٌر األولٌن ، لاله لتادة
 .(ٓٔ)السابع : أنهم لوم ألسموا أٌماناً تحالفوا علٌها ، لاله األخفش

والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال: إن هللا تعالى أمر نبٌه صلى  لال الطبري:" 
هللا علٌه وسلم أن ٌعلم لومه الذٌن عضوا المرآن ففرلوه، أنه نذٌر لهم من سخط هللا تعالى 
وعموبته، أن ٌحل بهم على كفرهم ربهم، وتكذٌبهم نبٌهم، ما حل بالممتسمٌن من لبلهم ومنهم، 

لممتسمٌن: أهل الكتابٌن: التوراة واإلنجٌل، ألنهم التسموا كتاب هللا، وجابز أن ٌكون عنً با

فؤلرت الٌهود ببعض التوراة وكذبت ببعضها، وكذبت باإلنجٌل والفرلان، وألرت النصارى 
ببعض اإلنجٌل وكذبت ببعضه وبالفرلان. وجابز أن ٌكون عنً بذلن: المشركون من لرٌش، 

م شعرا، وبعض كهانة، وبعض أساطٌر األولٌن. وجابز أن ألنهم التسموا المرآن، فسماه بعضه
ٌكون عنً به الفرٌمان، وممكن أن ٌكون عنً به الممتسمون على صالح من لومه، فإذ لم ٌكن 
فً التنزٌل داللة على أنه عنً به أحد الفرق الثبلثة دون اآلخرٌن، وال فً خبر عن الرسول 

ن ظاهر اآلٌة محتمبل ما وصفت، وجب أن ٌكون ممتضٌا بؤن كل ملسو هيلع هللا ىلص، وال فً فطرة عمل، وكا
من التسم كتابا هلل بتكذٌب بعض وتصدٌك بعض، والتسم على معصٌة هللا ممن حل به عاجل 
نممة هللا فً الدار الدنٌا لبل نزول هذه اآلٌة، فداخل فً ذلن ألنهم ألشكالهم من أهل الكفر باهلل، 

 .(ٔٔ)"هم عظةكانوا عبرة، وللمتعظٌن بهم من
لوله : } اْلُمْمتَِسِمٌَن { أي : المتحالفٌن ، أي : تحالفوا على مخالفة  لال ابن كثٌر:"

ٌِّتَنَّهُ  ِ لَنُبَ األنبٌاء وتكذٌبهم وأذاهم ، كما لال تعالى إخباًرا عن لوم صالح أنهم : } لَالُوا تََماَسُموا بِاّلِلَّ
ِ َجْهَد  لال مجاهد : تماسموا : تحالفوا. [ أي : نمتلهم لٌبلَٙٗوأَْهلَهُ { ]النمل :  } َوأَْلَسُموا ِباّلِلَّ

ُ َمْن ٌَُموُت { ]النحل :  ٌَْمانِِهْم ال ٌَْبَعُث َّللاَّ [} أََولَْم تَُكونُوا أَْلَسْمتُْم ِمْن لَْبُل َما لَكُْم ِمْن َزَواٍل { 1ٖأَ
                                                             

 .ٗٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٗٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .فٌه الطرٌك أو الجبل فى المرلى وهى عمبة جمع :العماب(2)
 .5ٕ-5ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٗٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .٘ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ُ بَِرْحَمٍة { ]األعراؾ : [} أََهُإالِء الَِّذٌَن أَْلَسْمتُْم ال ٗٗ]إبراهٌم :  [ فكؤنهم كانوا ال 5ٌَٗنَالُُهُم َّللاَّ
 .(ٔ)"ٌكذبون بشًء إال ألسموا علٌه ، فسموا ممتسمٌن

جعلوا المرآن أجزاٌء  أي:" [،5ٔ{]الحجر: } الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن ِعِضٌَن  لوله تعالى:
 .(ٕ)"متفرلة ولالوا فٌه ألواالً مختلفة

 [، وجوه من التفسٌر:5ٔ{]الحجر: } الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن ِعِضٌَن  تعالى:لوله وفً 
أحدها : ٌعنً فرلاً، فجعلوا بعضه شعراً ، وبعضه سحراً ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطٌر 

 .(1)، وابن زٌد(2)، وعطاء(ٙ)، ولتادة(٘)، والضحان(ٗ)، ومجاهد(ٖ)األولٌن. لاله ابن عباس
 .(5)"ٌمول: فرلوه إذ جعلوه سحرا وكذبا وأساطٌر األولٌن لال الفراء:"

 :(ٓٔ)فّرلوه فرلا، لال رإبة :أي عضوه أعضاء، أي لال أبو عبٌدة:" 
 ولٌس دٌن هللا بالمعّضى

ق  .(ٔٔ)"ٌعنً: بالمفرَّ
}عضٌن{ جمع: عضو مؤخوذ من عضٌَّت الشًء تعضٌة إذا  لال الماوردي:"

 .(ٕٔ)فرلته"
لرٌش، عضهوا كتاب هللا، فزعم بعضهم أنه سحر، وزعم  من هم رهطلال مجاهد:"  

 .(ٖٔ)"بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطٌر األولٌن
جعلوا كتابهم أعضاء كؤعضاء الجزور، وذلن أنهم تمطعوه زبرا، كل  لال الضحان:" 

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا} :حزب بما لدٌهم فرحون، وهو لوله  .(ٗٔ){"فَرَّ
وا المرآن  {،الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن ِعِضٌنَ :"}طاء ع عن  لال: المشركون من لرٌش، عضُّ

فجعلوه أجزاء، فمال بعضهم: ساحر، ولال بعضهم: شاعر، ولال بعضهم: مجنون، فذلن 
 .(٘ٔ)"الِعُضون

عضهوا كتاب هللا، زعم بعضهم أنه ِسْحر، وزعم بعضهم أنه ِشْعر، وزعم  لال لتادة:" 
 .(ٙٔ)"بعضهم أنه كاهن

جعلوه أعضاء كما تُعَضَّى الشاة. لال بعضهم: َكهانة، ولال بعضهم: هو  لال ابن زٌد:" 
ِلٌَن اْكتَتَبََها:}بعضهم سحر، ولال بعضهم: شعر، ولال  .(2ٔ)".. اآلٌة {أََساِطٌُر األَوَّ

جمع: عضه، وهو البهت، ومن لولهم : عضهُت الرجل أعضهه عضهاً  «العضٌن»انً : أن الث
 :(5ٔ). ومنه لول الشاعر(1ٔ)إذا بهتّه، ألنهم بهتوا كتاب هللا تعالى فٌما رموه به، لاله لتادة

                                                             

 .1ٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٗٔ/2ٔانظرن تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕٗ-2ٖٕٕ(:صٕٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٙٗٔ/2ٔانظرن تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٗٔ/2ٔانظرن تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٗٔ/2ٔانظرن تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .(عضا) واللسان ،ٔٗ/ ٗٔ والطبري ،1ٔ دٌوانه(ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٕٕٗ-2ٖٕٕ(:صٕٔ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٙٗٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٙٗٔ/2ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٙٗٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .2ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ، وتفسٌر العز بن عبدالسبلم:2ٖٔ/ٖلم الؾ علٌه، وانظر الشعإ فً: النكت والعٌون: (5ٔ)
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 إن العضٌهة لٌسْت فعل أحرار
المعنى: أكثروا البهت على المرآن ونوعوا الكذب فٌه، فمالوا: سحر  لال المرطبً:" 

 .(ٔ)"وأساطٌر األولٌن، وأنه مفترى، إلى ؼٌر ذلن
البعوض والذباب والنمل »: المستهزبون، ألنه لما ذكر فً المرآن :«العضٌن»الثالث : أن 
الذباب، ولال آخر : ، لال أحدهم : أنا صاحب البعوض ، ولال آخر : أنا صاحب «والعنكبوت

أنا صاحب النمل. ولال آخر : أنا صاحب العنكبوت ، استهزاء منهم بالمرآن ، لاله الشعبً 
 والسدي .

، لال (ٖ)، وعكرمة(ٕ)الرابع : أنه عنى بالعضه: السحر ، ألنهم جعلوا المرآن سحراً ، لاله مجاهد
 :(ٗ)لال الشاعر

 لن من عضابهن زمزمة  
 ٌعنً: من سحرهن . 

 .(٘)"لرٌش فرلوا المرآن، لالوا: هو سحر مجاهد:"لال  
 .(ٙ)"العضه: السحر بلسان لرٌش، تمول للساحرة: إنها العاضهة لال عكرمة:" 
لال المارودي: "ٌعنً: الساحرة  ،(2)«عن هللا العاضهة والمستعضهةل »وفً الحدٌث: 

 .(1)والمستسحرة"
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أمر نبٌه صلى  لال الطبري:"

هللا علٌه وسلم أن ٌُْعِلم لوما َعَضُهوا المرآن أنه لهم نذٌر من عموبة تنزل بهم بِعْضِهِهْم إٌاه مثل 
ما أنزل بالممتسمٌن، وكان َعْضُهُهم إٌاه: لذفهموه بالباطل، ولٌلهم إنه شعر وسحر، وما أشبه 

 .ذلن
وإنما للنا إن ذلن أولى التؤوٌبلت به لداللة ما لبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلن 

َناَن اْلُمْستَْهِزبٌِنَ }لوله  ٌْ ًَ بموله  {،إِنَّا َكفَ الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن }على صحة ما للنا، وإنه إنما عُنِ
ٌكن فً مشركً لومه من ٌإمن مشركً لومه، وإذا كان ذلن كذلن، فمعلوم أنه لم  {ِعِضٌنَ 

ببعض المرآن وٌكفر ببعض، بل إنما كان لومه فً أمره على أحد معنٌٌن: إما مإمن بجمٌعه، 
الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن }وإما كافر بجمٌعه. وإذ كان ذلن كذلن، فالصحٌح من المول فً معنى لوله 

حر، ولال بعضهم: هو شعر، ولال الذٌن زعموا أنهم َعَضهوه، فمال بعضهم: هو س {ِعِضٌنَ 
ُهوه ففرلوه، بنحو ذلن من المول، وإذا كان  بعضهم: هو كهانة، وما أشبه ذلن من المول، أو َعضَّ
ذلن معناه احتمل لوله ِعِضٌن، أن ٌكون جمع: ِعضة، واحتمل أن ٌكون جمع عُْضو، ألن معنى 

اء. والعَْضه: البَْهت، ورمٌه بالباطل التعضٌة: التفرٌك، كما تُعَضى الَجُزور والشاة، فتفرق أعض
 .(5)"من المول، فهما متماربان فً المعنى
 وفً اشتماق العضٌن وجهان :

 .(ٓٔ)، وهو لول عبٌدة«األعضاء»أحدهما : أنه مشتك من: 
 .(ٕ)، وهو اختٌار الفراء(ٔ)، وهو السحر ، لاله عكرمة«العضه»الثانً : أنه مشتك من 

                                                             

 .5٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖالشعر من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون:  (ٗ)
 .1ٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 عن صالح بن زمعة إسناده وفً عباس ابن حدٌث من 5ٖٖ/ ٖ «الكامل» فً عدي ابن أخرجه. ضعٌؾ(2)

 الرزاق عبد عند شاهد وله: 5ٓ٘/ ٕ «الكشاؾ تخرٌج» فً الحافظ ولال. ضعٌؾ وكبلهما وهرام، بن سلمة
 .ضعٌؾ فهو مرسل، وهذا. اه عطاء عن جرٌح ابن رواٌة من
 .2ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .5ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
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فرلوه كما  :أي ،فً كبلم العرب: السحر بعٌنه. وٌمال: عضوه« العضون» لال الفراء:"
 .(ٖ)"عضة :«عضٌن»ـتعضى الشاة والجزور. وواحدة ال

 
 المرآن

ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن )1ٕ}فََوَربَِّن لَنَْسأَلَن ُهْم أَْجَمِعٌَن )  [1ٖ - 1ٕ({ ]الحجر : 1ٖ( َعم 
 التفسٌر:

المٌامة ولنجزٌنهم أجمعٌن، عن تمسٌمهم للمرآن بافتراءاتهم، وتحرٌفه فوربن لنحاسبنَّهم ٌوم 
 وتبدٌله، وؼٌر ذلن مما كانوا ٌعملونه من عبادة األوثان، ومن المعاصً واآلثام.

فؤلسُم بربن ٌا دمحم لنسؤلنَّ  [، أي:"5ٕ{]الحجر: }فََوَربَِّن لَنَْسؤََلنَُّهْم أَْجَمِعٌنَ  لوله تعالى: 
 .(ٗ)"نالخبلبك أجمٌع
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فوربن ٌا دمحم لنسؤلن هإالء الذٌن جعلوا  لال الطبري:" 

 .(٘)"المرآن فً الدنٌا عضٌن فً اآلخرة
عن شهادة أن  {،فوربن لنسؤلنهم أجمعٌن"}لوله  :(1)، ومجاهد(2)، وأنس(ٙ)عن ابن عمر 

 ."ال اله إال هللا
ال ٌسؤلهم هل عملهم كذا وكذا ألنه أعلم منهم بذلن، ولكن ٌمول: لم  لال ابن عباس:" 

 .(5)"عملتم كذا وكذا
والذي ال إله ؼٌره، ما منكم أحد إال سٌخلو هللا به ٌوم المٌامة كما ٌخلو "لال عبد هللا:  

ابن أحدكم بالممر لٌلة البدر، فٌمول: ابن آدم، ماذا ؼرن منً بً ابن آدم؟ ماذا عملت فٌما علمت 
 .(ٓٔ)"آدم؟ ماذا أجبت المرسلٌن؟

 :(ٔٔ)[، وجهان5ٕ{]الحجر: }فََوَربَِّن لَنَْسؤَلَنَُّهْم أَْجَمِعٌنَ  لوله تعالى:وفً  

، ألن عود الضمٌر إلى {الممتسمٌن الذٌن جعلوا المرآن عضٌن}أن ٌكون راجعا إلى أحدهما:
هإالء الممتسمٌن عما كانوا ٌمولونه األلرب أولى، وٌكون التمدٌر أنه تعالى ألسم بنفسه أن ٌسؤل 

  .من التسام المرآن وعن سابر المعاصً
ولل إنً أنا النذٌر }ألن ذكرهم لد تمدم فً لوله:  ،أن ٌكون راجعا إلى جمٌع المكلفٌنوالثانً: 
فو }لجمٌع الخلك ولد تمدم ذكر المإمنٌن وذكر الكافرٌن، فٌعود لوله:  :[ أي15]الحجر:  {المبٌن
  .على الكل {لنسبلنهم أجمعٌنربن 

وال معنى لمول من ٌمول إن السإال إنما ٌكون عن الكفر أو عن اإلٌمان، لال الرازي: "
 .(ٕٔ)"بل السإال والع عنهما وعن جمٌع األعمال، ألن اللفظ عام فٌتناول الكل

ا َكانُوا ٌَْعَملُونَ لوله تعالى:}   .(ٖٔ)"عما كانوا ٌعملون فً الدنٌا [، أي:"5ٖ{]الحجر: َعمَّ

                                                                                                                                                                               

 .1ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٓ/!ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٓ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٕٗ/2(:صٖٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٓ٘ٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٙٔ/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
 .ٗٙٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
 .2ٓ/!ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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عما كانوا ٌعملون فً الدنٌا، فٌما أمرناهم به، وفٌما بعثنان به إلٌهم من  لال الطبري:" 
آي كتابً الذي أنزلته إلٌهم، وفٌما دعوناهم إلٌه من اإللرار به ومن توحٌدي والبراءة من األنداد 

 .(ٔ)"واألوثان
فو ربن لنسبلنهم أجمعٌن عما كانوا :"}سلمعن أنس، عن النبً صلً هللا علٌه و 
لال: ٌسؤل العباد كلهم ٌوم المٌامة عن خلتٌن: عما كانوا ٌعبدون، وعما أجابوا به  {،ٌعملون
 .(ٕ)"المرسلٌن
ٌا معاذ إن المإمن لٌسؤل ٌوم المٌامة » لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"عن معاذ بن جبل لال:  

عٌنٌه، وعن فتات الطٌنة بؤصبعه، فبل ألفٌنن ٌوم المٌامة، واحد  عن جمٌع سعٌه، حتى كحل
 .(ٖ) "«أسعد بما أتً هللا منن

 [:5ٖ-5ٓفوابد اآلٌات:]
 حرمة االختبلؾ فً كتاب هللا تعالى على نحو ما اختلؾ فٌه أهل الكتاب. -ٔ
 من اإللامة على هذه األفعال المبٌحة. إالءزجر لهالترهٌب وال -ٕ
 المرآن
 [1ٗ({ ]الحجر : 1ٗبَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن )}فَاْصَدْع 
 التفسٌر:

ا ٌمولون. أن هللا ممَّ  فاجهر بدعوة الحك التً أمرن هللا بها، وال تبال بالمشركٌن، فمد برَّ
 .(ٗ)"فاجهر بتبلٌػ أمر ربن ، أي:"[5ٗ}فَاْصَدْع بَِما تُْإَمُر{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(٘)"أي: اصدع باألمر األخفش:"لال  
 .(ٙ)"فإن هللا كافٌن من أذان ،المعنى: اصدع بما تإمر وال تخؾ ؼٌر هللا لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"أذان

فإنه أمر من هللا تعالى ذكره  {،فاصدع بما تإمر}أنزل هللا تعالى ذكره:  لال ابن عباس:" 
 .(2)"نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بتبلٌػ رسالته لومه، وجمٌع من أرسل إلٌه

لال: بالمرآن الذي ٌوحى إلٌه أن  {،فاصدع بما تإمر :"}ابن زٌد، لوله  عن ابن زٌد:" 
 .(1)"ٌبلؽهم إٌاه
بما تإمر وأعرض فاصدع :}مازال النبً مستخفٌا حتى نزلت "عبد هللا بن عبٌدة: لال  

 .(5)"فخرج هو وأصحابه {،عن المشركٌن
 ، وجوه من التفسٌر:[5ٗ}فَاْصَدْع بَِما تُْإَمُر{ ]الحجر : وفً لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)أحدها : فامِض بما تإمر ، لاله ابن عباس
 :(ٕٔ). لال الشاعر(ٔٔ)الثانً : معناه: فاظهر بما تُإمر ، لاله الكلبً

 ناطٌك  ...  بتموى وَمن إن لٌل بالجْور عٌّراوَمن صادعٌ بالحك ٌعدن 
 .(ٖٔ)الثالث : ٌعنً: إجهر بالمرآن فً الصبلة ، لاله مجاهد

                                                             

 .5ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٕٗ/2(:صٕٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٕ/2(:صٕٓ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٔٔ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٕٗ/2(:صٕٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٖالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٕٕٗ/2(:صٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٔ)الرابع : ٌعنً: أعلن بما ٌوحى إلٌن حتى تبلؽهم ، لاله ابن زٌد
 .(ٕ)الخامس : معناه: افرق بٌن الحك والباطل ، لاله ابن عٌسى

 .(ٖ)مجتمعٌن وفرادى، حكاه النماشالسادس : معناه: فرق المول فٌهم 
ولال رإٌة : "ما فً المرآن أْعَرُب من لوله }فاصدع بما تإمر{ }وأعرض عن 

 .(ٗ)الجاهلٌن{"
 :(ٙ)ذإٌب ًأب ، واستشهد بمول(٘)لاله أبو عبٌدةافرق وامضه، معناه: السابع: 

 وكؤنهن ربابة وكؤنه ٌسر ... ٌفٌض على المداح وٌصدع 
 .(2)بالمداح :أي ،ٌفّرق على المداح :أي

وال تلتفت إلى ما ٌمول  ، أي:"[5ٗ}َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(1)"المشركون
ٌمول تعالى ذكره لنبٌٌه ملسو هيلع هللا ىلص: بلػ لومن ما أرسلت به، واكفؾ عن حرب  لال الطبري:" 

فالتلوا المشركٌن }المشركٌن باهلل ولتالهم. وذلن لٌل أن ٌفرض علٌه جهادهم، ثم نسخ ذلن بموله 
 .(5){"حٌث وجدتموهم

 ثبلثة وجوه: ،[5ٗ}َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]الحجر : وفً لوله: 
، (ٓٔ). لاله ابن عباس[٘}فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن{ ]التوبة :  أحدها : أنه منسوخ بموله تعالى:

 .(ٖٔ)، وبه لال الطبري(ٕٔ)، وسفٌان بن عٌٌنة(ٔٔ)والضحان
 عن علً عن إسناد، بدون (٘ٔ)طالب أبً بن مكً دمحم وأبو ،(ٗٔ)النحاس المول هذا ذكرو
 أبً بن علً عن ناسخه، فً داود أبً إلى معزٌا المنثور الدر فً السٌوطً وذكره عباس، ابن
 .(ٙٔ)عباس ابن عن طلحة
}وأعرض عن :"علً بن أبً طلحة، عن ابن عباس رضً هللا عنهما وفً رواٌة  

ٌُْث َوَجْدتُُموهُم{  .(1ٔ)"(2ٔ)المشركٌن{ لال: نسختها: }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 {وأعرض عن المشركٌن}أما لوله: "علً بن أبً طلحة، عن ابن عباس: وفً رواٌة  

ُث  ٌْ ونحوه، مما أمر هللا المإمنٌن بالعفو عن المشركٌن، فإنه نسخ ذلن لوله: }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 .(ٔ)"(5ٔ)َوَجْدتُُموهُم{

                                                             

 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
ذكر أبو عبٌدة عن رإبة: ما فً المرآن أعرب من لوله: }فاصدع  . ولال السٌوطً:"2ٗٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)

 ٘٘ٔ/ٗ". اإلتمان:}فاصدع بما تإمر{
 .ٖ٘٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘)
 رٌب،) والتاج واللسان ،ٔٙ/ ٓٔ والمرطبً ،ٓ٘ٗ وااللتضاب ،ٖٗ/ ٗٔ والطبري ،ٙ/ ٔ الهذلٌٌن دٌوان(ٙ)

 .(ٌسر صدع،
 .ٖ٘٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (2)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٕٗ/2(:صٕ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .25ٔ: والمنسوخ الناسخ: انظر(ٗٔ)
 .1ٕ٘: اإلٌضاحانظر:  (٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ ٗ :المنثور الدرانظر:  (ٙٔ)
 .[٘]التوبة : (2ٔ)
 .5ٓٗ/ٕأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (1ٔ)
 .[٘]التوبة : (5ٔ)
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ا }وأعرض عن المشركٌن{، لال: هذ:"عطٌة عن ابن عباس رضً هللا عنهما وروي  
  .(ٕ)"من المنسوخ
، }فَاْصفَْح َعْنُهْم َولُْل َسبَلٌم فََسْوَؾ  {فاصفح الصفح الجمٌل:}عن الضحان، فً لوله  
ٌَْعلَُموَن{
ٌَّاَم ،(ٗ)}َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌن{ ،(ٖ) [ و }لُْل ِللَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْؽِفُروا ِللَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن أَ
وهذا النحو كله فً المرآن أمر هللا به نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌكون ذلن منه، حتى أمره بالمتال،  ،(٘){هللا

  .(ٙ){"ذلن كله. فمال )وخذوهم واحصروهم والعدوا لهم كل مرصد
}َوأَْعِرْض َعِن  :ولوله  {،فاصفح الصفح الجمٌل"}عن سفٌان بن عٌٌنة، فً لوله: و 
أنا نبً الرحمة »لال: كان هذا لبل أن ٌنزل الجهاد. فلما أمر بالجهاد لاتلهم فمال:  ،(2)اْلُمْشِرِكٌن{

 .(1)«"ونبً الملحمة، وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة
 .(5)الثانً : أعرض عن االهتمام باستهزابهم

 .(ٓٔ)الثالث : معناه: باالستهانة بهم ، لاله ابن بحر
 المرآن

ٌْنَاَن   [1٘({ ]الحجر : 1٘اْلُمْستَْهِزئٌَِن )}إِن ا َكفَ
 التفسٌر:

ٌْنان المستهزبٌن الساخرٌن من زعماء لرٌش  .إنَّا َكفَ
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: إنا كفٌنان المستهزبٌن ٌا دمحم، الذٌن  لال الطبري:" 

، فإن هللا كافٌن من ٌستهزبون بن وٌسخرون منن، فاصدع بؤمر هللا، وال تخؾ شٌبا سوى هللا
 .(ٔٔ)"ناصبن وآذان كما كفان المستهزبٌن. وكان رإساء المستهزبٌن لوما من لرٌش معروفٌن

تعلٌل لؤلمر باإلعبلن بما أمر به، فإن  {،إنا كفٌنان المستهزبٌن}جملة  لال ابن عاشور:" 
اختفاء النبًء ملسو هيلع هللا ىلص بدار األرلم كان بؤمر من هللا تعالى لحكمة علمها هللا أهمها تعدد الداخلٌن فً 

اإلسبلم فً تلن المدة بحٌث ٌؽتاظ المشركون من وفرة الداخلٌن فً الدٌن مع أن دعوته مخفٌة، 
بإعبلن دعوته لحكمة أعلى تهٌؤ اعتبارها فً علمه  -ٌه الصبلة والسبلمعل -ثم إن هللا أمر رسوله

إٌماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو ألل أنواع « المستهزبٌن»والتعبٌر عنهم بوصؾ ، تعالى
والتعرٌؾ فً ، األذى، فكفاٌته ما هو أشد من االستهزاء من األذى مفهوم بطرٌك األحرى

أي كفٌنان كل مستهزء. وفً التعبٌر عنهم بهذا الوصؾ إٌماء  المستهزبٌن للجنس فٌفٌد العموم،
]سورة آل  {لن ٌضروكم إال أذى}إلى أن لصارى ما ٌإذونه به االستهزاء، كموله تعالى: 

[ ، فمد صرفهم هللا عن أن ٌإذوا النبًء ملسو هيلع هللا ىلص بؽٌر االستهزاء. وذلن لطؾ من هللا ٔٔٔعمران: 
ومعنى الكفاٌة تولً الكافً مهم المكفً، فالكافً هو متولً عمل عن ؼٌره ألنه  .برسوله ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕٔ)"ألدر علٌه أو ألنه ٌبتؽً راحة المكفى
 .(ٖٔ)"هم من لرٌش {،إنا كفٌنان المستهزبٌن:}مجاهد  عن 

                                                                                                                                                                               

 ٕٖ/ٕٔ(.:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 بالضعفاء مسلسل هو الذي اإلسناد بهذا الطبري أخرجه، و5ٓٗ/ٕأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٕ)
 .عباس ابن عن
 .[15]الزخرؾ : (ٖ)
 .5ٗ/ الحجر: ٙٓٔ]األنعام : (ٗ)
 .[ٗٔ]الجاثٌة : (٘)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٗ/ الحجر: ٙٓٔ]األنعام : (2)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .15/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"كان رأسهم الولٌد بن المؽٌرة، وهو الذي جمعهم"ابن عباس: لال  
 :ألوالثبلثة وفً عددهم 

ة ،(ٕ): أنهم كانوا سبعة، لاله الشعبًأحدها  .(ٖ)ابن أبً بَزَّ
العاص بن وابل، والولٌد بن المؽٌرة، والحارث بن عدي،  فمال:"وعدهم ابن أبً بزة، 

 ،، وأصرم وبعكن(ٗ) -وهو ابن خال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -واألسود بن المطلب، واألسود بن عبد ٌؽوث
 .(٘)"رث بن السباقابنا عبد الحا ،وبعكن

، (ٙ)"السهمً الحارث بن لٌس" وكذلن عدهم مماتل، إال أنه لال مكان الحارث بن عدي:
 .(2)"أصرم وبعكن ابنا الحجاج بن السباق"، ولال: (ٙ)"السهمً

عن ابن عمرو بن دٌنار الثانً: أنهم كانوا ثمانٌة، وكلهم مات فً بدر. وهذا المول رواه 
 .(1)عباس
بن عبد األسود، واألسود بن عبد  الولٌد بن المؽٌرة، وأبو زمعة : أنهم كانوا خمسة:والثالث

بٌر ، و(5)ٌؽوث، والعاص بن وابل، والحارث بن لٌس، لاله ابن عباس ، وسعٌد (ٓٔ)عُروة بن الزُّ
 .(ٗٔ)، وممسم(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)وسعٌد بن جبٌر

واسم أبً زمعة: األسود بن المطلب. وكذلن ذكرهم سعٌد بن جبٌر، إال أنه لال مكان 
  .(٘ٔ)عٌظلةالحارث بن لٌس، الحارث ابن 

  (ٙٔ)"لال الزهري: كانت أمه تسمى عٌطلة وأبوه لٌس
 .(2ٔ)"فهو واحد، وإنما ذكرت ذلن، لببل ٌظن أنه ؼٌره لال ابن الجوزي:"

 .(1ٔ) مكان الحارث بن لٌس: عدي بن لٌس :وفً رواٌة عن ابن عباس
كان عظماء المستهزبٌن كما "دمحم، لال: أخرج أبو جعفر الطبري بسنده عن سلمة عن 

حدثنً ٌزٌد بن رومان عن عروة بن الزبٌر خمسة نفر من لومه، وكانوا ذوي أسنان وشرؾ 

ة، وكان رسول هللا فً لومهم، من بنً أسد بن عبد العزى بن لصً: األسود بن المطلب أبو زمع
ملسو هيلع هللا ىلص فٌما بلؽنً لد دعا علٌه لما كان ٌبلؽه من أذاه واستهزابه، فمال: اللهم أعم بصره، وأثكله 

عبد مناؾ بن زهرة، ومن بنً  ولده، ومن بنً زهرة: األسود بن عبد ٌؽوث بن وهب بن
بن عمرو بن هصٌص بن مخزوم: الولٌد بن المؽٌرة بن عبد هللا بن مخزوم، ومن بنً سهم 

كعب بن لإي: العاص بن وابل بن هشام بن سعٌد بن سعد بن سهم، ومن خزاعة: الحارث بن 
الطبلطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان، فلما تمادوا فً الشر وأكثروا برسول هللا 

المشركٌن إنا كفٌنان  فاصدع بما تإمر وأعرض عن}ملسو هيلع هللا ىلص االستهزاء، أنزل هللا تعالى ذكره 
                                                             

 .ٗ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/2ٔإلى هنا أخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙٗ٘/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .5ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/2ٔكانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .٘٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٙ٘ٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٙٗ٘/ٕزاد المسٌر: (2ٔ)
 .ٙٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
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لال دمحم بن إسحاق: فحدثنً ٌزٌد بن رومان، عن  {فسوؾ ٌعلمون}... إلى لوله  {المستهزبٌن
عروة بن الزبٌر أو ؼٌره من العلماء، أن جبربٌل أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهم ٌطوفون بالبٌت فمام، 

األسود بن المطلب، فرمى فً وجهه بورلة خضراء،  ولام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى جنبه، فمر به
فعمً، ومر به األسود بن عبد ٌؽوث، فؤشار إلى بطنه فاستسمى بطنه، فمات منه حبنا، ومر به 
الولٌد بن المؽٌرة، فؤشار إلى أثر جرح بؤسفل كعب رجله كان أصابه لبل ذلن بسنتٌن، وهو ٌجر 

عة ٌرٌش نببل له، فتعلك سهم من نبله بإزاره سبله، ٌعنً إزاره، وذلن أنه مر برجل من خزا
فخدش رجله ذلن الخدش ولٌس بشًء، فانتمض به فمتله، ومر به العاص بن وابل السهمً، 
فؤشار إلى أخمص رجله، فخرج على حمار له ٌرٌد الطابؾ، فولص على شبرلة، فدخل فً 

 أخمص رجله منها شوكة، فمتلته.
لحسن، منه حبنا والحبن: الماء األصفر، ومر به لال أبو جعفر: الشبرلة: المعروؾ با

 .(ٔ)"الحارث بن الطبلطلة، فؤشار إلى رأسه، فامتخط لٌحا فمتله
لال: هم الولٌد بن المؽٌرة، والعاص  {،إنا كفٌنان المستهزبٌن:"}عن لتادة، وعن ممسم 

جبل على بن وابل، وعدي بن لٌس، واألسود بن عبد ٌؽوث، واألسود بن المطلب، مروا رجبل ر
النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومعه جبربٌل، فإذا مر به رجل منهم لال جبربٌل: كٌؾ تجد هذا؟ فٌمول: ببس عدو 
هللا، فٌمول جبربٌل: كفاكه، فؤما الولٌد بن المؽٌرة، فتردى، فتعلك سهم بردابه، فذهب ٌجلس 

، فضرب به وجهه، فمطع أكحله فنزؾ فمات، وأما األسود بن عبد ٌؽوث، فؤتً بؽصن فٌه شون
فسالت حدلتاه على وجهه، فكان ٌمول: دعوت على دمحم دعوة، ودعا علً دعوة، فاستجٌب لً، 
واستجٌب له، دعا علً أن أعمى فعمٌت: ودعوت علٌه أن ٌكون وحٌدا فرٌدا فً أهل ٌثرب 
فكان كذلن، وأما العاص بن وابل، فوطا على شوكة فتسالط لحمه عن عظامه حتى هلن، وأما 

ألسود بن المطلب وعدي بن لٌس، فإن أحدهما لام من اللٌل وهو ظمآن، فشرب ماء من جرة، ا

 .(ٕ)"فلم ٌزل ٌشرب حتى انفتك بطنه فمات، وأما اآلخر فلدؼته حٌة فمات
كما أنزلنا على الممتسمٌن الذٌن جعلوا المرآن "}عن لتادة: وأخرج الطبري بسنده 

هم رهط خمسة من لرٌش عضهوا المرآن، زعم بعضهم أنه سحر وزعم بعضهم أنه  {،عضٌن
شعر وزعم بعضهم أنه أساطٌر األولٌن: أما أحدهم: فاألسود بن عبد ٌؽوث، أتى على نبً هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو عند البٌت، فمال له الملن: كٌؾ تجد هذا؟ لال: ببس عبد هللا على أنه خالً، لال: 

ن، ثم أتى علٌه الولٌد بن المؽٌرة، فمال له الملن: كٌؾ تجد هذا؟ لال: ببس عبد هللا، لال: كفٌنا
كفٌنان، ثم أتى علٌه عدي بن لٌس أخو بنً سهم، فمال الملن: كٌؾ تجد هذا؟ لال: ببس عبد هللا، 

د هللا، لال: كفٌنان، ثم أتى علٌه األسود بن المطلب، فمال له الملن: كٌؾ تجد هذا؟ لال: ببس عب
هللا،  لال: كفٌنان، ثم أتى علٌه العاص بن وابل، فمال له الملن: كٌؾ تجد هذا؟ لال: ببس عبد

لال: كفٌنان، فؤما األسود بن عبد ٌؽوث، فؤتً بؽصن من شون فضرب به وجهه حتى سالت 
حدلتاه على وجهه، فكان بعد ذلن ٌمول: دعا علً دمحم بدعوة ودعوت علٌه بؤخرى، فاستجاب 

 له فً واستجاب هللا لً فٌه، دعا علً أن أثكل وأن أعمى، فكان كذلن، ودعوت علٌه أن هللا
ٌصٌر شرٌدا طرٌدا، فطردناه مع ٌهود ٌثرب وسراق الحجٌج، وكان كذلن، وأما الولٌد بن 

فؤصاب أكحله أو أبجله، فؤتً فً كل ذلن،  (ٖ)المؽٌرة، فذهب ٌرتدي، فتعلك بردابه سهم ؼرب 
عاص بن وابل، فوطا على شوكة، فؤتً فً ذلن، جعل ٌتسالط لحمه عضوا فمات، وأما ال

 عضوا فمات وهو كذلن، وأما األسود بن المطلب وعدي بن لٌس، فبل أدري ما أصابهما.
ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر، نهى أصحابه عن لتل أبً البختري، ولال: خذوه أخذا، 

مال له أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا أبا البختري إنا لد نهٌنا عن لتلن فهلم إلى فإنه لد كان له ببلء، ف
األمنة واألمان، فمال أبو البختري: وابن أخً معً؟ فمالوا: لم نإمر إال بن، فراودوه ثبلث 

                                                             

 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .(اللسان) أتاه أٌن من ٌدري ال: وفتحها الراء بسكون ؼرب، سهم(ٖ)
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من الموم فطعنه  مرات، فؤبى إال وابن أخٌه معه، لال: فؤؼلظ للنبً ملسو هيلع هللا ىلص الكبلم، فحمل علٌه رجل
فمتله، فجاء لاتله وكؤنما على ظهره جبل أوثمه مخافة أن ٌلومه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فلما أخبر بموله: لال 

وهم  {،إنا كفٌنان المستهزبٌن} :النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أبعده هللا وأسحمه، وهم المستهزبون الذٌن لال هللا
 .(ٔ)"استهزءوا بكتاب هللا، ونبٌه ملسو هيلع هللا ىلص {،فٌنان المستهزبٌنإنا ك} :الخمسة الذٌن لٌل فٌهم

كان المستهزبٌن: الولٌد بن المؽٌرة، والعاص بن وابل، وأبو زمعة لال سعٌد بن جبٌر:"  
واألسود بن عبد ٌؽوث، والحارث بن عٌطلة. فؤتاه جبربٌل، فؤومؤ بؤصبعه إلى رأس الولٌد، 

: كفٌت، وأومؤ بٌده إلى أخمص العاص، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما صنعت فمال: ما صنعت شٌبا، لال
شٌبا، فمال: كفٌت، وأومؤ بٌده إلى عٌن أبً زمعة، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما صنعت شٌبا، لال: كفٌت. 

فٌت، وأومؤ بؤصبعه إلى وأومؤ بؤصبعه إلى رأس األسود، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: دع لً خالً. فمال: ك
بطن الحارث، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما صنعت شٌبا، فمال كفٌت. لال: فمر الولٌد على لٌن لخزاعة 

وبٌن ٌدٌه نساء، فجعل ٌستحً أن ٌطؤ من  (ٕ)وهو ٌجر ثٌابه، فتعلمت بثوبه بروة أو شررة 
ت، وركب العاص بن وابل ٌنتزعها، وجعلت تضرب ساله فخدشته، فلم ٌزل مرٌضا حتى ما

بؽلة له بٌضاء إلى حاجة له بؤسفل مكة، فذهب ٌنزل، فوضع أخمص لدمه على شبرلة، فحكت 
رجله، فلم ٌزل ٌحكها حتى مات، وعمً أبو زمعة، وأخذت األكلة فً رأس األسود، وأخذ 

 .(ٖ)"الحارث الماء فً بطنه
لال: كلهم من لرٌش: العاص بن وابل، فكفً بؤنه  {،إنا كفٌنان المستهزبٌن"}عن عامر: 

أصابه صداع فً رأسه، فسال دماؼه حتى ال ٌتكلم إال من تحت أنفه، والحارث بن عٌطلة 
بصفر فً بطنه، وابن األسود فكفً بالجدري، والولٌد بؤن رجبل ذهب لٌصلح سهما له، فولعت 

 .(ٗ)"شظٌة فوطا علٌها، وعبد ٌؽوث فكفً بالعمً، ذهب بصره
 

 المرآن
ِ إِلًَها آَخَر فََسْوَف ٌَْعلَُموَن )  [1ٙ({ ]الحجر : 1ٙ}ال ِذٌَن ٌَْجعَلُوَن َمَع ّللا 

 التفسٌر:
 .سوؾ ٌعلمون عالبة أمرهم فً الدارٌن، الذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره من األوثان واألصنام

ِ إِلًَها آَخَر{ لوله تعالى:  الذٌن اتخذوا شرًٌكا  ، أي:"[5ٙ]الحجر : }الَِّذٌَن ٌَْجعَلُوَن َمَع َّللاَّ
 .(٘)"مع هللا من األوثان وؼٌرها

الذٌن ٌجعلون مع هللا إلها }وصؾ هإالء المستهزبٌن بالشرن فمال:  لال الشوكانً:" 
 .(ٙ)"فلم ٌكن ذنبهم مجرد االستهزاء، بل لهم ذنب آخر وهو الشرن باهلل سبحانه {،آخر

ٌة له علٌه الصبلة والسبلم. وتهوٌنا للخطب علٌه، وصفهم بذلن، تسل لال الماسمً:" 
 .(2)"بؤنهم أصحاب تلن الجرٌمة العظمى، التً هً أكبر الكبابر، التً سٌخذلون بسببها

ثم ذكر وصفهم وأنهم كما ٌإذونن ٌا رسول هللا، فإنهم أٌضا ٌإذون هللا  " لال السعدي: 
 .(1)"وٌجعلون معه }إلها آخر{ وهو ربهم وخالمهم ومدبرهم

فسوؾ ٌعلمون عالبة عملهم فً  ، أي:"[5ٙ}فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الدنٌا واآلخرة

                                                             

 .1٘ٔ-2٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 بالمطارق، الطرق عند الحدٌد من ٌتطاٌر ما بها ٌرٌد ونحوه، صفر من الحلمة وهً البرة، فً لؽة: البروة(ٕ)

 .هنا له معنى وال شرة،: األصل وفً الشرر، واحدة: والشررة
 .٘٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٙمحاسن التؤوٌل: (2)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (1)
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 .(ٕ)"ؼب أفعالهم إذا وردوا المٌامة "أي:  لال السعدي: 
 .(ٖ)"عالبة أمرهم ٌوم المٌامة لال النسفً:أي:" 
 .(ٗ)"ففٌه وعٌد وتهدٌد ،إذا نزل بهم العذاب :ٌعنً لال الخازن:" 
كٌؾ عالبتهم فً اآلخرة وما ٌصٌبهم  {فسوؾ ٌعلمون}ثم توعدهم فمال:  لال الشوكانً:" 

 .(٘)"من عموبة هللا سبحانه
 [5ٙ-5ٗ]:فوابد اآلٌات
 مشروعٌة الجهر بالحك وبٌانه السٌما إذا لم ٌكن هنان اضطهاد. -ٔ
 

 المرآن
 [11({ ]الحجر : 11َصْدُرَن بَِما ٌَمُولُوَن )}َولَمَْد نَْعلَُم أَن َن ٌَِضٌُك 

 التفسٌر:
 ; بسبب ما ٌموله المشركون فٌن وفً دعوتن.-أٌها الرسول-ولمد نعلم بانمباض صدرن 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولمد نعلم ٌا دمحم أنن ٌضٌك صدرن بما  لال الطبري:" 
ن تكذٌبهم إٌان واستهزابهم بن وبما جبتهم به، وأن ذلن ٌمول هإالء المشركون من لومن م

 .(ٙ)"ٌُْحِرجن
 .(2)ٌعنً: من االستهزاء ، ولٌل من الكذب بالحك" لال الماوردي:" 
بسبب ما ٌمولون، وهو ما كانوا ٌسمعونه من االستهزاء به، والمول  :ٌعنً لال الخازن:" 

 .(1)"الفاحش والجبلة البشرٌة تؤبى ذلن فٌحصل عند سماع ذلن ضٌك الصدر
لن من التكذٌب واالستهزاء، فنحن لادرون على  ]بما ٌمولون["أي:  لال السعدي: 

 .(5)"استبصالهم بالعذاب، والتعجٌل لهم بما ٌستحمون، ولكن هللا ٌمهلهم وال ٌهملهم

ذكر تسلٌة أخرى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد التسلٌة األولى بكفاٌته شرهم ودفعه  لال الشوكانً:" 
من األلوال الكفرٌة المتضمنة للطعن  {،صدرن بما ٌمولونولمد نعلم أنن ٌضٌك }لمكرهم فمال: 

على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالسحر والجنون والكهان والكذب، ولد كان ٌحصل ذلن مع رسول هللا صلى 
 .(ٓٔ)"هللا علٌه وسلم بممتضى الجبلة البشرٌة والمزاج اإلنسانً

 
 المرآن

 [11({ ]الحجر : 11الس اِجِدٌَن ) }فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن َوُكْن ِمنَ 
 التفسٌر:

فافزع إلى ربن عند ضٌك صدرن، وَسبِّح بحمده شاكًرا له مثنٌا علٌه، وكن من المصلٌِّن هلل 
ن.  العابدٌن له، فإن ذلن ٌكفٌن ما أهمَّ

ٌمول: فافزع فٌما نابن من أمر تكرهه منهم إلى الشكر هلل والثناء علٌه  لال الطبري:" 
ٌكفن هللا من ذلن ما أهّمن، وهذا نحو الخبر الذي ُروي عن رسول هللا صلى هللا علٌه والصبلة، 

 .(ٔ)"(ٔٔ)«إذا َحَزبَه أمر فَِزع إلى الصبلة»وسلم، أنه كان 
                                                                                                                                                                               

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .٘ٙ/ٖتفسٌر الخازي: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .5٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (2)
 .٘ٙ/ٖتفسٌر الخازي: (1)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (5)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (ٓٔ)
 ."«كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا حزبه أمر صلى »الحدٌث: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"أمره بالتسبٌح والعبادة لال الخازن:" 
أمره سبحانه بؤن ٌفزع لكشؾ ما نابه من ضٌك الصدر إلى تسبٌح هللا  لال الشوكانً:" 

 .(ٖ)"سبحانه وحمده فمال: فسبح بحمد ربن أي: متلبسا بحمده أي: افعل التسبٌح المتلبس بالحمد
أي: أكثر من ذكر هللا وتسبٌحه وتحمٌده والصبلة فإن ذلن ٌوسع الصدر  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"وٌشرحه وٌعٌنن على أمورن
أي: المصلٌن، فإنن إذا فعلت ذلن كشؾ هللا همن وأذهب ؼمن وشرح  لال الشوكانً:" 
 .(٘)"صدرن
فافزع إلى الصبلة، فهً ؼاٌة التسبٌح ونهاٌة التمدٌس. وذلن تفسٌر  :أي لال المرطبً:" 
ال خفاء أن ؼاٌة المرب فً الصبلة حال السجود، كما لال علٌه  {،وكن من الساجدٌن}لموله: 
. ولذلن خص السجود (ٙ)«ألرب ما ٌكون العبد من ربه وهو ساجد فؤخلصوا الدعاء»السبلم: 
 .(2)"بالذكر
ولد ظن بعض الناس أن المراد به ههنا األمر بالسجود نفسه، فٌرى  لال ابن العربً:" 

ولد شاهدت اإلمام بمحراب زكرٌا من البٌت الممدس ، هذا الموضع محل سجود فً المرآن
ٌسجد فً هذا الموضع عند لراءته له فً تراوٌح رمضان، وسجدت معه فٌها، ولم ٌره  طهره هللا

 .(1)"جماهٌر العلماء

                                                                                                                                                                               

 تفرد لدامة أبو عبٌد بن دمحم: وٌمال هللا، عبد بن دمحم. إسناده ضعٌؾ، فٌه ٖٖٓ/1ٖ(:ص55ٕٖٕأخرجه أحمد)
 .مجهول فهو أحد، ٌوثمه ولم الٌمامً، عمار بن عكرمة عنه بالرواٌة
 من 2ٕٗ/ٙ" تارٌخه" فً البؽدادي والخطٌب ،ٕٓٙ/ٔ" تفسٌره" فً والطبري ،( 5ٖٔٔ) داود أبو أخرجه
 .اإلسناد بهذا زكرٌا، بن ٌحٌى عن طرق
 .به عكرمة، عن جرٌر، بن وهب طرٌك من ٕٓٙ/ٔ الطبري وأخرجه
 مسعود، بن موسى حذٌفة أبً طرٌك من ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ" الدالبل" فً والبٌهمً ،( 1ٕٗٙ) عوانة أبو وأخرجه
 مشاهدهم حذٌفة ذكر: لال حذٌفة، أخً ابن العزٌز عبد عن لدامة، أبً عبٌد بن دمحم عن عمار، بن عكرمة عن
 .أثنابها فً الحدٌث هذا طوٌلة، لصة فذكر وسلم علٌه هللا صلى النبً مع

 عكرمة، عن زكرٌا، بن ٌحٌى عن ٌونس، بن سرٌج طرٌك من 15ٔ/ٕ" الصحابة معجم" فً لانع ابن وأخرجه
 .حذٌفة فٌه ٌذكر لم وسلم علٌه هللا صلى النبً عن حذٌفة أخً العزٌز عبد عن هللا، عبد بن دمحم عن

 عبد عن لدامة، أبً بن عبٌد بن دمحم عن عكرمة، عن جرٌج، ابن طرٌك من 15ٔ/ٕ لانع ابن كذلن وأخرجه
 .فذكره...  حزبه إذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول كان: لال الٌمان، بن العزٌز
 وكانوا الصبلة، إلى فمام: السابمٌن األنبٌاء من نبً عن وسلم علٌه هللا صلى النبً حكاه فٌما صهٌب حدٌث وفً
 ( .15ٖ2ٔ) برلم صحٌح بسند مسنده فً سلؾ. الصبلة إلى فزعوا فزعوا، إذا
كثٌرا. وبذلن ٌعلمنا رسول  أمر أتعبه وأرهمه وفكر فٌه، شدٌد أمر به نزل: أي آخره، فً بموحدة" حزبه: "لوله

هللا أال نمصر رإٌتنا على رأٌنا وحده، ولكن لنلجؤ إلى هللا. فنهزم األمر الذي ٌحزبنا وال نمدر علٌه بؤن نمٌم مع 
 هللا حزبا بالصبلة.

. 
 .5٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٙ/ٖتفسٌر الخازي: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .«ألرب ما ٌكون العبد من ربه وهو ساجد فؤكثروا الدعاء » الحدٌث: (ٙ)

( . 2ٖٔٔ، رلم ٕٕٙ/ٕ( ، والنسابى )12٘، رلم ٖٕٔ/ٔ( ، وأبو داود )1ٕٗ، رلم ٖٓ٘/ٔأخرجه مسلم )
، رلم ٓٔٔ/ٕ( ، والبٌهمى )5ٕ1ٔ، رلم ٕٗ٘/٘( ، وابن حبان )5ٕٗٗ، رلم ٕٔٗ/ٕوأخرجه أٌضا: أحمد )

ٕ٘ٔ2.) 
 .ٖٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .٘ٔٔ/ٖأحكام المرآ،: (1)
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أنها  أىأن هاهنا سجدة عند أبً حذٌفة وٌمان بن رباب، ور:"لد ذكر أبو بكر النماش و 
 .(ٔ)"واجبة

 [:51-52]:فوابد اآلٌتٌن
 .المرهوبفً نٌل المطلوب ودفع تعالى وحده  اهللاالستعانة ب -ٔ
وبما جاء به إال أهلكه هللا ولتَلَه شر  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ما تظاهر أحد باالستهزاء برسول هللا أنه  -ٕ

 .لتلة
أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌضٌك صدره بإٌذاء الموم وشرهم كما أخبر هللا تعالى: }ولمد نعلم أنن ٌضٌك  -ٖ

ألنبٌاء مناسبة لحاله فً ذلن الولت صدرن بما ٌمولون{ فٌمص هللا لصة من لصص ا
سُِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ لتثبٌت للبه، كما أخبر هللا تعالى: }َوكُبلًّ نَمُصُّ َعلَ

 [.َٕٓٔوَجاَءَن فًِ َهِذِه اْلَحكُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]هود : 
حزبه أمر أو ضاق به فلٌصل صبلة ٌفرج هللا تعالى بها ما مشروعٌة صبلة الحاجة فمن  -ٗ

 به أو ٌمضً حاجته إن شاء وهو العلٌم الحكٌم.
فضل التسبٌح بجملة: سبحان هللا وبحمده ومن لالها مابة مرة ؼفرت ذنوبه ولو كانت  -٘

 ، فمن األحادٌث فً فضل التسبٌح والذكر: مثل زبد البحر
صبلة هللا أكبر سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال كلمات من ذكرهن مابة مرة دبر كل » -

هللا وحده ال شرٌن له وال حول وال لوة إال باهلل لو كانت خطاٌاه مثل زبد البحر 
 .(ٕ)«لمحتهن

ما على األرض أحد ٌمول ال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال لوة إال باهلل إال كفرت »  -
 .(ٖ)«عنه خطاٌاه ولو كانت مثل زبد البحر

ما من عبد ٌمول حٌن ترد إلٌه روحه ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له له الملن وله » -

 .(ٗ)«الحمد وهو على كل شىء لدٌر إال ؼفر هللا له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
من لال سبحان هللا وبحمده فى ٌوم مابة مرة حطت خطاٌاه وإن كانت مثل زبد »  -

 .(٘)«البحر
فى دبر كل صبلة ثبلثا وثبلثٌن وحمد هللا ثبلثا وثبلثٌن وكبر هللا ثبلثا  من سبح هللا»  -

وثبلثٌن فتلن تسعة وتسعون ولال تمام المابة ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له له الملن 
 .(ٙ)«وله الحمد وهو على كل شىء لدٌر ؼفرت خطاٌاه وإن كانت مثل زبد البحر

تسبٌحة وهلل مابة تهلٌلة ؼفر له ذنوبه ولو كانت من سبح فى دبر صبلة الؽداة مابة »  -
 .(2)«مثل زبد البحر

من لال بعد الفجر ثبلث مرات وبعد العصر ثبلث مرات أستؽفر هللا العظٌم الذى ال »  -
 .(1)«إله إال هو الحى المٌوم وأتوب إلٌه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

                                                             

 .ٖٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
( : رواه أحمد مولوفا، وأبو كثٌر لم أعرفه، ٔٓٔ/ٓٔ( . لال الهٌثمى )ٕٔ٘٘ٔ، رلم 2ٖٔ/٘أخرجه أحمد )(ٕ)

 .أعرفه، وبمٌة رجاله حدٌثهم حسن
 .( ولال: حسن ؼرٌبٖٓٙٗ، رلم 5ٓ٘/٘)( ، والترمذى 25ٗٙ، رلم 1٘ٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٖ)
. وانظر: جامع (ٗ٘ٓٔ، رلم 5٘٘/ٕالحارث كما فى بؽٌة الباحث ) أخرجه ابن سنً عن عابشة، و (ٗ)

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/5ٔ(:صٕٕ٘ٙٓاألحادٌث)
، رلم ٕٖٕ٘/٘( ، والبخارى )255ٙ، رلم ٕٖٓ/ٕ( ، وأحمد )5ٗٔ2ٕ، رلم ٗ٘/ٙأخرجه ابن أبى شٌبة )(٘)

( ولال: حسن صحٌح. وابن ٖٙٙٗ، رلم ٔٔ٘/٘( ، والترمذى )5ٕٔٙ، رلم 2ٕٔٓ/ٗ)( ومسلم ٕٗٓٙرلم 
 .(1ٕ5، رلم ٔٔٔ/ٖ( ، وابن حبان )1ٕٖٔ، رلم ٖٕ٘ٔ/ٕماجه )
( . ٕٙٔٓ، رلم 5ٖ٘/٘( ، وابن حبان )52٘، رلم 1ٔٗ/ٔ( ، ومسلم )11ٕٓ، رلم 2ٖٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٙ)

 .(1ٗ1ٕ، رلم 12ٔ/ٕ. وأخرجه أٌضا: البٌهمى )
 .(ٖٗ٘ٔ، رلم 25/ٖخرجه النسابى )أ(2)
أخرجه أٌضا: الدٌلمى ، وٕٙٔ/ٕٔ(:صٖٖٕٓٔ، جامع األحادٌث))ابن السنى، وابن النجار عن معاذ((1)
 .( .2ٙٗ٘، رلم 22ٗ/ٖ)
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 الذى ال إله إال هو الحى المٌوم وأتوب إلٌه من لال حٌن ٌؤوى إلى فراشه أستؽفر هللا»  -
ثبلث مرات ؼفر هللا له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر 

 .(ٔ)«وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أٌام الدنٌا
من لال حٌن ٌستٌمظ ولد رد هللا علٌه روحه ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له له الملن »  -

ه الحمد بٌده الخٌر وهو على كل شىء لدٌر ؼفر هللا ذنوبه وإن كانت مثل زبد ول
 .(ٕ)«البحر

ن لال ال إله إال أنت سبحانن عملت سوءا وظلمت نفسى فاؼفر لى إنن أنت خٌر »  -
 .(ٖ)«الؽافرٌن ؼفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

ب على إنن أنت التواب من لال ال إله إال أنت سبحانن عملت سوءا وظلمت نفسى فت»  -
 .(ٗ)«الرحٌم ؼفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحؾ

من لال ال إله إال هللا ابتؽاء وجه هللا ختم له بها دخل الجنة ومن صام ٌوما ابتؽاء »  -
وجه هللا ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدلة ابتؽاء وجه هللا ختم له بها دخل 

 .(٘)«الجنة
 الحلٌم الكرٌم سبحان هللا رب السموات السبع ورب العرش من لال ال إله إال هللا»  -

 .(ٙ)«ثبلث مرات كان مثل من أدرن لٌلة المدر ،العظٌم
 .(2)«من لال ال إله إال هللا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»  -
من لال ال إله إال هللا صعدت فبل ٌردها حجاب حتى تصل إلى هللا فإذا أوصلت إلى »  -

 .(1)«صاحبها وحك على هللا أن ال ٌنظر إلى موحد إال رحمههللا نظر هللا إلى 
 .(5)«من لال ال إله إال هللا طلست ما فى صحٌفته من السٌبات حتى ٌعود إلى مثلها»  -
ن لال ال إله إال هللا لبل كل شىء وال إله إال هللا بعد كل شىء وال إله إال هللا ٌبمى »  -

 .(ٓٔ)«وٌفنى كل شىء عوفى من الهم والحزن
من لال ال إله إال هللا كتب له بها عند هللا عهد ومن لال سبحان هللا وبحمده كتب له بها  » -

 .(ٔٔ)«مابة ألؾ حسنة وأربعة وعشرون ألؾ حسنة
من لال ال إله إال هللا كتب له عشرون حسنة ومن لال الحمد هلل كتب له ثبلثون حسنة »  -

 .(ٕٔ)«ومن لال هللا أكبر كتب له عشرون حسنة

                                                             

( ولال: حسن ؼرٌب. وأبو ٌعلى 52ٖٖ، رلم 2ٓٗ/٘( ، والترمذى )15ٓٔٔ، رلم ٓٔ/ٖأخرجه أحمد )(ٔ)
 .(5ٖٖٔرلم  5٘ٗ/ٕ)
 .(ٗ٘ٓٔ، رلم 5٘٘/ٕ( . وأخرجه أٌضا: الحارث كما فى بؽٌة الباحث )ٖٔٓ/1الخطٌب )أخرجه (ٕ)
 .(2ٔٗ٘، رلم 2٘ٗ/ٖأخرجه الدٌلمى )(ٖ)
، 2٘ٗ/ٖأخرجه أٌضا: الدٌلمى )، و2ٔٔ/ٕٔ(:صٖٕٖٕٓ، جامع األحادٌث))ابن النجار عن ابن عباس((ٗ)
 .(2ٔٗ٘رلم 
( رجاله رجال الصحٌح ؼٌر عثمان بن مسلم ٕ٘ٔ/2)( لال الهٌثمى 2ٕٖٖٕرلم  5ٖٔ/٘أخرجه أحمد )(٘)

 .البتى وهو ثمة
 .(2ٕٙ/٘ٙأخرجه ابن عساكر )(ٙ)
 ( .1ٖٗٙ، رلم 1ٗ/2( . وأخرجه أٌضا: فى الكبٌر )ٕٕٗٔ، رلم 1ٕٖ/ٕأخرجه الطبرانى فى األوسط )(2)

 .وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "من لمى هللا ال ٌشرن به شٌبا"
أخرجه ، و2ٕٔ/ٕٔ(:صٖٕٖٕٙ، جامع األحادٌث)أمالٌه عن سعٌد بن زٌد  ابن صصرى فىأخرجه   (1)

 .(5ٖٗ/ٔٔأٌضا: الخطٌب )
 .(ٖٕٔ/ٕأخرجه الخطٌب )(5)
( لال الهٌثمى ٙٙٗ٘رلم  2ٖٗ/ٖ( . وأخرجه أٌضا: الدٌلمى )5ٔٙٓٔرلم  5ٕٓ/ٓٔأخرجه الطبرانى )(ٓٔ)
 .( : فٌه العباس بن بكار وهو ضعٌؾ وثمه ابن حبان2ٖٔ/ٓٔ)
( : فٌه أٌوب ٕٓٗ/ٓٔ( لال الهٌثمى )ٗٙ/ٖٗ( وابن عساكر )5ٖ٘٘ٔرلم  ٖٙٗ/ٕٔأخرجه الطبرانى )(ٔٔ)

 .بن عتبة وهو ضعٌؾ
أخرجه ،  و2ٗٔ/ٕٔ(:صٕٖٕٓٗ، جامع األحادٌث))ابن شاهٌن فى الترؼٌب فى الذكر عن أبى هرٌرة(ٕٔ)

 .(1ٓ25، رلم ٖٓٔ/ٕأٌضا: أحمد )
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ال إله إال هللا لم ٌضره معها خطٌبة كما لو أشرن باهلل لم ٌنفعه معه  من لال»  -
 .(ٔ)«حسنة

 .(ٕ)«من لال ال إله إال هللا مخلصا دخل الجنة»  -
من لال ال إله إال هللا مخلصا دخل الجنة لالوا ٌا رسول هللا فما إخبلصها لال أن »  -

 .(ٖ)«تحجزكم عن كل ما حرم هللا علٌكم
 

 المرآن
 [11({ ]الحجر : 11َرب َن َحت ى ٌَأْتٌََِن اْلٌَِمٌُن ) }َواْعبُدْ 
 التفسٌر:

 .واستِمرَّ فً عبادة ربن مدة حٌاتن حتى ٌؤتٌن الٌمٌن، وهو الموت
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: واعبد ربن حتى ٌؤتٌن الموت، الذي هو مولن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"به

ألنه مولن  ،ٌمٌنا «الموت»لال جماعة المفسرٌن: ٌعنً الموت، وسمً  لال الواحدي:" 
 .(٘)"به

أمره بعبادة ربه، أي: بالدوام علٌها إلى ؼاٌة هً لوله حتى ٌؤتٌن الٌمٌن  لال الشوكانً:" 
 .(ٙ)"أي: الموت
أي: استمر فً جمٌع األولات على التمرب إلى هللا بؤنواع ، أي: الموت لال السعدي:" 
ت، فامتثل ملسو هيلع هللا ىلص أمر ربه، فلم ٌزل داببا فً العبادة، حتى أتاه الٌمٌن من ربه ملسو هيلع هللا ىلص تسلٌما العبادا
 .(2)"كثٌرا
بَلِة  أي: حتى ٌؤتٌن الموت، كما لال عٌسى ابن مرٌم: لال الزجاج:"  }َوأَْوَصانًِ بِالصَّ

َكاةِ َما ُدْمُت َحًٌّا{ ]مرٌم :  ٌعبد  فإن لال لابل كٌؾ تكون عبادة لؽٌر الحً، أي كٌؾ، [َٖٔوالزَّ
اعبد ربن أبدا، واعبده إلى  :، المعنى«أبدا»فإن مجاز هذا الكبلم مجاز  اإلنسان وهو مٌت؟

عبد اإلنسان مرة أن ٌكون مطٌعا،  لجاز إذا -بؽٌر التولٌت  -الممات، ألنه لو لٌل: اعبد ربن 
 .(1)"دمت حٌا، فمد أمرت باإللامة على العبادة وما فإذا لال حتى ٌؤتٌن الٌمٌن، أي أبدا

الموت، فؤمره باستمرار العبادة أبدا، وذلن مدة حٌاته، «: الٌمٌن» لال ابن العربً:" 
وكان هذا أبلػ من لوله أبدا، الحتمال لفظة األبد للحظة الواحدة، ولجمٌع األبد، كما لال العبد 

بَلةِ وَ  ًٌّا{ ]مرٌم : الصالح: }َوأَْوَصانًِ بِالصَّ َكاةِ َما ُدْمُت َح  [.ٖٔالزَّ
 -أن أم العبلء األنصارٌة وكانت باٌعت رسول هللا »والدلٌل على أن الٌمٌن الموت 

أخبرت أنهم التسموا المهاجرٌن لرعة، فصار لنا عثمان بن مظعون لالت: فؤنزلناه مع  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً وؼسل وكفن فً أثوابه دخل رسول هللا أبنابنا، فوجع وجعه الذي مات فٌه، فلما ت

: وما -ملسو هيلع هللا ىلص  -فملت: رحمة هللا علٌن أبا السابب، فشهادتً علٌن، لمد أكرمن هللا. فمال رسول هللا 

                                                             

( لال الهٌثمى: رواه أحمد والطبرانى فى الكبٌر ورجاله 5ٔ/ٔ) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوابد(ٔ)
 .رجال الصحٌح ما خبل التابعى فإنه لم ٌسم ورواه الطبرانى فجعله من رواٌة مسروق عن عبد هللا بن عمرو

الولٌد بن الماسم بن الولٌد( ،  2ٕٓٓ، ترجمة 2/1ٖحدٌث أبى سعٌد الخدرى: أخرجه أٌضا: ابن عدى )(ٕ)
 أحادٌثه ؼٌر محفوظة.ولال: كل 

، ترجمة 5ٕٓ/2( . لال الحافظ فى اإلصابة )25ٓرلم  ٖٖٔ/ٕٕحدٌث أبى شٌبة الخدرى: أخرجه الطبرانى )
أبو شٌبة األنصارى الخدرى( لال أبو زرعة له صحبة وال ٌعرؾ اسمه ولال ابن السكن له حدٌث  5ٓٔٓٔ

 .اتم الرازى: شرس وأبوه مجهوالنواحد ... وذكر الحدٌث وفى إسناده شرس، عن أبٌه لال أبو ح
 .(ٖٙ/ٕٔأخرجه الخطٌب )(ٖ)
 .5٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .2ٖٔ/ٖفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (2)
 .12ٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
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: أما هو فمد - ملسو هيلع هللا ىلص -ٌدرٌن أن هللا أكرمه؟ للت: بؤبً أنت وأمً ٌا رسول هللا فمه؟ فمال رسول هللا 
 .(ٕ)"(ٔ)الحدٌث«. جاءه الٌمٌن، وهللا إنً ألرجو له الخٌر

ٌَِمٌُن{ ]الحجر : وفً    ، وجهان:[55}َواْعبُْد َربََّن َحتَّى ٌَؤِْتٌََن اْل
 .(ٖ)أحدهما : الحك الذي ال رٌب فٌه من نصرن على أعدابن، حكاه الماوردي عن شجرة

، (2)سالم بن عبد هللا ، و(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)عنه، لاله الحسنالثانً : الموت الذي ال محٌد 
 .(1)ابن زٌد، و(2)هللا

 .(5)"إذا جاءه الموت، جاءه تصدٌك ما لال هللا له، وحدثه من أمر اآلخرة لال ابن زٌد:" 
َولَْم والدلٌل على ذلن لوله تعالى إخباًرا عن أهل النار أنهم لالوا : } لَْم نَُن ِمَن اْلُمَصلٌَِّن  

ٌِن َحتَّى أَتَانَا اْلٌَِمٌنُ  ُب ِبٌَْوِم الّدِ  { ]المدثر : نَُن نُْطِعُم اْلِمْسِكٌَن َوكُنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخابِِضٌَن َوكُنَّا نَُكّذِ
ٖٗ - ٗ2]. 

امرأة  -وفً الصحٌح من حدٌث الزهري ، عن خارجة بن زٌد بن ثابت ، عن أم العبلء 
للت : رحمة  -ولد مات  - ملسو هيلع هللا ىلص لما دخل على عثمان بن مظعون أن رسول هللا» -من األنصار 

هللا علٌن أبا السابب ، فشهادتً علٌن لمد أكرمن هللا. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "وما ٌدرٌن أن هللا 
، وإنً ألرجو أكرمه ؟" فملت : بؤبً وأمً ٌا رسول هللا ، فمن ؟ فمال : "أما هو فمد جاءه الٌمٌن 

 .(ٔٔ( )ٓٔ)«له الخٌر
ٌَؤْتٌََِن  لال ابن كثٌر:" وٌستدل من هذه اآلٌة الكرٌمة وهً لوله : } َواْعبُْد َربََّن َحتَّى 

على أن العبادة كالصبلة ونحوها واجبة على اإلنسان ما دام عمله ثابتا فٌصلً بحسب  -اْلٌَِمٌُن { 
حاله ، كما ثبت فً صحٌح البخاري ، عن عمران بن حصٌن ، رضً هللا عنهما ، أن رسول 

 .(ٕٔ)«َصّلِ لابًما ، فإن لم تستطع فماعًدا ، فإن لم تستطع فعلى َجْنب» لال : هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وٌستدل بها على تخطبة من ذهب من المبلحدة إلى أن المراد بالٌمٌن المعرفة ، فمتى 

وصل أحدهم إلى المعرفة سمط عنه التكلٌؾ عندهم. وهذا كفر وضبلل وجهل ، فإن األنبٌاء ، 
سبلم ، كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس باهلل وأعرفهم بحموله وصفاته ، وما ٌستحك من علٌهم ال

التعظٌم ، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخٌرات إلى حٌن 
 .(ٖٔ)"الوفاة. وإنما المراد بالٌمٌن هاهنا الموت

 الفوابد:
 ر ربه، فلم ٌزل دابًبا فً عبادة هللا، حتى أتاه الٌمٌن من ربه.امتثل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أم -ٔ
أمره بعبادته إذا لصر عباده فً خدمته; أن العبادة أشرؾ الخصال، لال ابن العربً:"  -ٕ

لال ، فإن ذلن طب علته، وهً كما لدمنا أشرؾ الخصال، والتسمً بها أشرؾ الخطط
عند أفضل منازله، وهً اإلسراء، شٌوخ المعانً: أال تري كٌؾ سمى هللا بها رسوله 

                                                             

المبارن ( . وأخرجه أٌضا: ابن 1ٙٔٔ، رلم 5ٔٗ/ٔ( ، والبخارى )2ٗ52ٕ، رلم ٖٙٗ/ٙأخرجه أحمد )(ٔ)
 .(2ٖٙٗ، رلم 1ٖ٘/ٗ( ، والنسابى فى الكبرى )51ٖ/ٖ( ، وابن سعد )5ٕٓ، رلم ٖ٘ٔ/ٔ)
 .ٙٔٔ/ٖأحكام المرآن: (ٕ)
 .2ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٓٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٕٕٗ/2(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٙٔ/2ٔبري:انظر: تفسٌر الط (ٙ)
 .ٓٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .(ٖٕٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .(2ٔٔٔ( صحٌح البخاري برلم )(ٕٔ)
 .ٗ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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ولم ٌمل نبٌه وال رسوله، ولمد أحسن  ،[ٔفمال: }سبحان الذي أسرى بعبده{ ]اإلسراء: 
 :(ٔ)الشاعر فٌما جاء به من اللفظ حٌث ٌمول

 ٌا لوِم للبً عنَد زْهراِء ... ٌَْعِرفُه السامُع والرابً
 .(ٕ)"بًال تَْدعُنً إالَّ بٌا عبَدها ... فإنه أَْشَرُؾ أسما

العبادة نزهة الماصدٌن، ومستروح المرٌدٌن، ومربع األنس  ولال المشٌري:"
للمحبٌن، ومرتع البهجة للعارفٌن. بها لّرة أعٌنهم، وفٌها مسرة للوبهم، ومنها راحة 

. ولمد لال (ٖ)«أرحنا بها ٌا ببلل»أرواحهم. وإلٌه أشار صلّى هللا علٌه وسلّم بموله: 
 :(ٗ)مخلوق فى مخلوق

 ٌا لوم ثارى عند أسمابى ... ٌعرفه السامع والرابً
 .(٘)"ال تدعنى إال بٌا عبدها ... فإنه أصدق أسمابى

أن العبادة هلل هً الؽاٌة المحبوبة هلل والمرضٌة له، والتً خلك الخلك لها كما لال تعالى:  -ٖ
وبها أرسل جمٌع الرسل كما لال [، ٙ٘}َوَما َخَلْمُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إِالَّ ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذارٌات:

ٌُْرهُ{ ]المإمنون: َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ [، وكذلن لال هود وصالح ٖٕنوح لمومه: }اْعبُُدوا َّللاَّ
 وشعٌب وؼٌرهم لمومهم.

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاؼُوتَ  ٍة َرسُواًل أَِن اُْعبُُدوا َّللاَّ  ولال تعالى: }َوَلمَْد بَعَثَْنا فًِ ُكّلِ أُمَّ
ٌِْه الضَّبللَةُ{ ]النحل: ُ َوِمْنُهْم َمْن َحمَّْت َعلَ [، ولال تعالى: }َوَما ٖٙفَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ

ِه أَنَّهُ ال إِلََه إِالَّ أََنا فَاْعبُُدوِن{ ]األنبٌاء: ٌْ [، ولال ٕ٘أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل إِالَّ نُوِحً إِلَ
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُّكُْم فَاْعبُُدوِن{ ]األنبٌاء:تعالى: }إِنَّ َهِذِه  تُكُْم أُمَّ [، كما لال فً اآلٌة 5ٕأُمَّ

سُُل كُلُوا ِمَن الطٌَِّّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنًِّ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم * َوِإنَّ  األخرى: }ٌَا أٌََُّها الرُّ
ةً َواِحَدةً َوأَ  تُكُْم أُمَّ  [.ٕ٘ - ٔ٘نَا َربُّكُْم فَاتَّمُوِن{ ]المإمنون:َهِذِه أُمَّ

ٌَِمٌُن{  وجعل ذلن الزماً لرسوله إلى الموت كما لال: }َواْعبُْد َربََّن َحتَّى ٌَؤْتٌََِن اْل
[، وبذلن وصؾ مبلبكته وأنبٌاءه فمال تعالى: }َولَهُ َمْن فًِ السََّمَواِت 55]الحجر:

ٌَْل َوالنََّهاَر َواألَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال ٌَْستَ  ْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال ٌَْستَْحِسُروَن * ٌَُسبُِّحوَن اللَّ
[، ولال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن ال ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ٕٓ - 5ٔال ٌَْفتُُروَن{ ]األنبٌاء:

م المستكبرٌن عنها بموله: }َولَاَل [، وذِٕٙٓعبَاَدتِِه َوٌَُسبُِّحونَهُ َولَهُ ٌَْسُجُدوَن{ ]األعراؾ:
َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن{ 

ِ ٓٙ]ؼافر: ٌْنًا ٌَْشَرُب بَِها ِعبَاُد َّللاَّ [، ونعت صفوة خلمه بالعبودٌة له، فمال تعالى: }َع
رُ  ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمشُوَن َعلَى األَْرِض َهْوًنا ٙونََها تَْفِجًٌرا{ ]اإلنسان:ٌُفَّجِ [، ولال: }َوِعَباُد الرَّ

ًدا َولٌَِاًما{ ]الفرلان:  - َٖٙوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبلًما * َوالَِّذٌَن ٌَبٌِتُوَن ِلَرّبِِهْم سُجَّ
 [، اآلٌات.ٗٙ

تَنًِ أَلَُزٌِّنَنَّ لَُهْم ِفً األَْرِض َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم ولما لال الشٌطان ٌْ : }َرّبِ بَِما أَْؼَو
[، لال هللا تعالى: }لَاَل َهَذا ٓٗ - 5ٖأَْجَمِعٌَن * إِالَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصٌَن{ ]الحجر:

ٌِْهْم سُ  ٌَْس لََن َعلَ ًَّ ُمْستَِمٌٌم * إِنَّ ِعَباِدي لَ ْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلؽَاِوٌَن{ ِصَراطٌ َعلَ
                                                             

، ٕٖٔ/ٔوتفسٌر المرطبً:، «ٌا لوم ثارى عند أسمابى»، وفٌه5ٗ/ٔالشعر ببل نسبة فً لطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .1/ٖ، وأضواء البٌان:55ٔ/ٔوالدر المصون:

 .ٙٔٔ/ٖأحكام المرآن: (ٕ)
 .«ٌا ببلل ألم الصبلة أرحنا بها » الحدٌث (ٖ)

 ( .51٘ٗ، رلم 5ٕٙ/ٗداود )( ، وأبو 2ٖٖٕٔ، رلم ٖٗٙ/٘حدٌث رجل من خزاعة: أخرجه أحمد )
 ( .ٕٗٔٙ، رلم 2ٕٙ/ٙحدٌث سالم الخزاعى: أخرجه الطبرانى )

 ( .ٕٗٗ/ٓٔحدٌث على: أخرجه الخطٌب )
 ( .ٕٗٗ/ٓٔحدٌث ببلل: أخرجه الخطٌب )

 «ٌا لوم ثارى عند أسمابى»:سبك تخرٌجه مع لول ابن العربً، وعند المشٌري جاء صدر البٌت األول بلفظ (ٗ)
 .«لوم للبً عند زهراء ٌا »ببل من  «أسمابى
 .5ٗ/ٔلطابؾ اإلشارات: (٘)
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ْحَمُن َولًَدا سُْبَحانَهُ ٕٗ - ٔٗ]الحجر: [، ولال فً وصؾ المبلبكة بذلن: }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ
 .(ٔ)[ٕٙبَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن{ ]األنبٌاء : 

ومن دعاء  ،البداٌةاألعمال بالخواتٌم، والعبرة بكمال النهاٌة ال نمص ومن الفوابد: أن  -ٗ
ٌْنَا َصْبَراً َوتََوفَّنَا }الصالحٌن: سإال الوفاة على اإلسبلم كما لال السحرة:  َربََّنا أَْفِرْغ َعلَ

ً َوأَْلِحْمنًِ }[، وٌوسؾ علٌه السبلم ٌمول: ٕٙٔ]األعراؾ:  {ُمْسِلِمٌنَ  تََوفَّنًِ ُمْسِلَما
اِلِحٌنَ  نسؤل هللا حسن  هللا حسن الخاتمة.وهذا كله من سإال  ،[ٔٓٔ]ٌوسؾ:  {بِالصَّ
 .الختام

 «آخر تفسٌر سورة )الحجر(، والحمد هلل وحده»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «النحل» تفسٌر سورة 

سورة  نزلت بعد ترتٌب المصحؾ،فً  «عشر السادسة»السورة هً «: النحل»سورة 
ألفان وثمانمابة  (1ٕٗٓ) وكلماتها ،مابة وثمانٌة وعشرون( 1ٕٔوعدد آٌاتها ) ،(ٕ)«الكهؾ»

 .(ٖ)سبعة آالؾ وسبعمابة وسبعة أحرؾ (22ٓ2). وحروفها وأربعون
آخراهما }لَِدٌٌر{ « الراء»منها اثنتان على  ،«نمر» :ٌجمعهاومجموع فواصل آٌاتها 

 . (ٗ)[ 22، 2ٓ]النحل : 
 :أسماء السورة 
 :النحل»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال:» 

المشهور فً المصاحب وكتب التفسٌر وكتب السنة، إذ وردت تسمٌتها وهو اسمها 
 ، وذلن كما ٌلً:-رضوان هللا علٌهم-فً كبلم الصحابة «النحل»بسورة

                                                             

 (.]مرلم آلٌا[ٔانظر: شرح رسالة العبودٌة البن تٌمٌة: الدرس) (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .21ٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 المصد نفسه والصحٌفة نفسها.انظر: (ٗ)
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-  ًّ ثم جاء رجل آخر  ،«النحل»دخلُت المسجَد فصلٌُت، فمرأُت "لال: بن كعب،  عن أب
، فدخل نفسً من الشّن فمرأها على ؼٌر لراءتً، ثم جاء رجل آخر فمرأ ِخبلَؾ لراءتِنا

والتكذٌب أشدُّ مما كنُت فً الجاهلٌة، فؤخذُت بؤٌدٌهما فؤتٌُت بهما النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فملت: ٌا 
رسول هللا، استمرئ هذٌن. فمرأ أحُدهما، فمال: أصبَت. ثم استمرأ اآلخر، فمال: أصبَت. 

فضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فدخل للبً أشدُّ مما كان فً الجاهلٌة من الشّن والتكذٌب،
صدري، ولال: أعاذن هللا من الشّن، وأْخَسؤ عنن الشٌطاَن. لال إسماعٌل: فِفْضُت عرًلا 

لال: فمال: أتانً جبرٌُل فمال: الرأ المرآن على حرؾ واحد.  -ولم ٌمله ابُن أبً لٌلى-
على سبعة أحرٍؾ، ولن فملت: إن أمتً ال تستطٌُع. حتى لال سبع مرات، فمال لً: الرأ 

ًّ فٌها الخبلبك، حتى إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص  .(ٔ)"بكل ردة ُرِددتها مسؤلة. لال: فاحتاَج إل
نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهً مكٌة، إال ثبلث آٌات فً "عن عطاء بن ٌسار، لال:  -

رسول هللا صلى هللا آخرها نزلت فً المدٌنة بعد أُحد، حٌث لُتِل حمزة وُمثِّل بِه، فمال 
ٌْهْم لَنَُمثِّلَنَّ بِثبَلثٌَِن َرُجبل ِمْنُهمْ »علٌه وسلم:  فلما سمع المسلمون بذلن،  ،«لَبِْن َظَهْرنا َعلَ

لالوا: وهللا لبن ظهرنا علٌهم لنمثلّن بهم ُمثْلة لم ٌمثِّْلها أحد من العرب بؤحد لطُّ فؤنزل هللا 
ابِِرٌنَ َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِ :} ٌٌْر ِللصَّ ... إلى آخر  {ِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ

 .(ٕ)"السورة
 .(ٖ)"نزلت سورة النحل بمكةلال ابن عباس: " -
 :وجه التسمٌة 

، لما فٌها من عجابب ذكر النحل التً تشٌر إلى عجٌب صنع «النحل»سمٌت سورة
 لم ٌذكر فً المرآن إال فً هذه السورة، وذلن فً لوله تعالى: «النحل»الخالك، ولفظ

ا ٌَْعِرُشوَن{ ]النحل :  }َوأَْوَحى َربَُّن إَِلى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

ٙ1]. 
{، المشٌر }َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى النَّْحلِ  لال المهاٌمنً:"سمٌت بها الشتمالها على لوله تعالى: 

بعض خواص عباده أن ٌستخرجوا الفوابد الحلوة  -عز وجل-إلى أنه ال ٌستبعد أن ٌلهم هللا 
الشافٌة فً هذا الكتاب، بحمل كلماته على مواضع الشرؾ، وعلى المعانً المثمرة، وعلى 

 .(ٗ)التصرفات العالٌة..."
ورة بذلن تسمٌة باألمر المهم، لٌتفطن الؽرض الذي ٌرمً ولال الماسمً: "تسمٌة الس 

إلٌه، كالجمعة ألهمٌة االجتماع األسبوعً، وما ٌنجم عنه من مصالح األمور العامة، 
والحدٌد لمنافعه العظٌمة والعنكبوت والنحل والنمل للتفطن لصؽار الحٌوانات الحكٌمة 

 .(٘)الصنع، وهكذا"
 :النعم»سورة :اسمها اإلجتهادي -ثانٌا»: 

 بكسر النون وفتح العٌن لتادة كما أخرج عنه ابن أبً حاتم،-«النِعَم»وسماها سورة 
ا َخلََك ِظبَلل{ عن لتادة :" ُ َجَعَل لَكُْم ِممَّ }َوَّللاَّ

}َوَجعََل  ،لال: من الشجر ومن ؼٌرها ،(ٙ)
من المطن  ،(1)لَكُْم َسَراِبٌَل تَِمٌكُم{} َوَجعََل لال: ؼارات ٌسكن فٌها.  ،(2)لَكُْم ِمَن اْلِجبَاِل أَْكَنانًا{

                                                             

 .1ٓٔ/٘، وانظر: الدر المنثور:2ٖ/ٔ(:صٕٖاخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.2ٓٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔتفسٌر المهاٌمً: (ٗ)
 .2ٙ/ٓٔمحاسن التؤوٌل: (٘)
 .[1ٔ]النحل : (ٙ)
 .[1ٔ]النحل : (2)
 .[1ٔ]النحل : (1)
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}َوَسَرابٌَِل تَِمٌكُْم بَؤَْسكُْم{ ،المطن والكتان والصوؾ
ٌْكُْم  ،من الحدٌد ،(ٔ) }َكذَِلَن ٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ

 .(ٖ)"ولذلن هذه السورة تسمى سورة النعم ،(ٕ)لَعَلَّكُْم تُْسِلُموَن{
لسورة النحل: سورة النعم، ٌرٌد لكثرة كان ٌمال "وروى حماد عن علً بن زٌد لال: 

 . (ٗ)"تعداد النعم فٌها
: (1)والسخاوي ،(2)الكلبً، اسما للسورة وأضاؾ إلٌها (ٙ)، والسٌوطً(٘)وعدها السخاوي

 .(5)«مٌسورة النع»: (1)والسخاوي
،  وأبو (ٔٔ)، والماترٌدي(ٓٔ)كما ذكرها كثٌر من المفسرٌن فً كتبهم، كٌحٌى بن سبلم

وابن  ،(ٙٔ)، والزمخشري(٘ٔ)، والسمعانً(ٗٔ)، والماوردي(ٖٔ)طالب، ومكً بن ابً (ٕٔ)اللٌث
، (ٕٕ)، وابن كثٌر(ٕٔ)،  والخازن(ٕٓ)، والمرطبً(5ٔ)، والرازي(1ٔ)، وابن الجوزي(2ٔ)عطٌة

 وؼٌرهم.، (ٕٗ)والبماعً. (ٖٕ)وابن رجب الحنبلً
 :وجه التسمٌة 

 .(ٕ٘)"لما عدد هللا فٌها من النعم على عباده ،«النعم»تسمى سورة  لال الزركشً:"
، فإن هللا ذكر فً أولها أصول النعم «النعم»هذه السورة تسمى سورة  لال السعدي:" 

ولواعدها، وفً آخرها متمماتها ومكمبلتها، فؤخبر أنه خلك السماوات واألرض بالحك، 
وٌعلموا أنه خلمهما مسكنا لٌستدل بهما العباد على عظمة خالمهما، وما له من نعوت الكمال 

 .(ٕٙ)"لعباده الذٌن ٌعبدونه، بما ٌؤمرهم به فً الشرابع التً أنزلها على ألسنة رسله
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 :ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 

                                                             

 .[1ٔ]النحل : (ٔ)
 .[1ٔ]النحل : (ٕ)
 .5ٕٕ٘/2(:ص2ٕٔٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗ٘/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٔانظر: جمال المراء وكمال اإللراء: (٘)
 .5ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان فً علوم المرآن:  (ٙ)
 .ٕٓٓ/ٕانظر: تفسٌر العز بن عبدالسبلم: (2)
 .5ٔانظر: جمال المراء وكمال اإللراء: (1)
 .ٕٓٓ/ٕانظر: تفسٌر العز بن عبدالسبلم: (5)
 .1ٓ/ٔانظر: تفسٌره:  (ٓٔ)
 .ٓ٘٘/ٙانظر تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .5ٖٗٗ/ٙانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: تفسٌره: (٘ٔ)
 ، .5ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙٔ)
 .22ٖ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (2ٔ)
 .1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .2ٙٔ/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (5ٔ)
 .٘ٙ/ٓٔانظر: التفسٌر: (ٕٓ)
 .ٙٙ/ٖانظر: لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل:  (ٕٔ)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌره: (ٕٕ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌره: (ٖٕ)
 .ٖٕٗ/ٓٔانظر: نظم الدرر: (ٕٗ)
 .5ٕٙ/ٔالبرهان فً علوم المرآن: (ٕ٘)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٕٙ)
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، (ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والحسن(ٕ)وابن الزبٌر ،(ٔ)لاله ابن عباس .مكٌة جمٌعهاأحدها: أنها 
مكً بن به لال و، (5)وحكاه األصم عن بعضهم، (1)وعطٌة، (2)وجابر، (ٙ)، وعطاء(٘)ومجاهد

  .(ٖٔ)، والسٌوطً(ٕٔ)وابن كثٌر ،(ٔٔ)وابو اللٌث، (ٓٔ)بن أبً طالب
 .(ٗٔ)"هً مكٌة فً لول الجمهور لال ابن عاشور:" 

اآلٌة. لاله [ ٕٙٔ]النحل:  {َوإِْن عالَْبتُْم فَعالِبُوا: }إال آٌة واحدة، وهً لوله أنها مكٌةوالثانً: 
  .(٘ٔ)الشعبً
 :ثبلثة ألوالثم اختلؾ فٌهن، على  فً مدٌنة، نزلت ثبلث آٌاتأنها مكٌة إال الثانً: 
 آخر إلى[ ٕٙٔ]النحل:  {َوإِْن عالَْبتُْم َفعالِبُوا}من لوله: ول األول: أن اآلٌات الثبلث: الم
، (ٕٓ)به لال السمعانًو، (5ٔ)والشعبً، (1ٔ)، وعطاء بن ٌسار(2ٔ)لاله ابن عباس. (ٙٔ)السورة
 .(ٖٕ)والفٌروزآبادي، (ٕٕ)والرازي ،(ٕٔ)لزمخشريوا

سورة النحل نزلت بمكة سوى "أخرج النحاس من طرٌك مجاهد عن ابن عباس لال: 
 .(ٕٗ)"ثبلث آٌات من آخرها فانهن نزلن بٌن مكة والمدٌنة فً منصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحد

[ نزلت ٕٙٔ]النحل:  {َوإِْن عالَْبتُْم فَعالِبُوالوله تعالى: }، هً: اآلٌات الثبلث أن الثانً:المول 
]النحل:  {َواْصِبْر َوما َصْبُرَن إِالَّ بِاّلِلَِّ :}لوله تعالى وبالمدٌنة فً شؤن التمثٌل بحمزة ولتلى أحد، 

 .(ٕ٘). لاله ابن عطٌة[ٓٔٔ]النحل:  {،ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن هاَجُروا}لوله و[ ، 2ٕٔ
ِ ثََمنًا لَِلٌبًل إِنََّما  أن اآلٌات الثبلث، هً من لوله تعالى:المول الثالث: - }َواَل تَْشتَُروا بِعَْهِد َّللاَّ

ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]النحل :  ِ هَُو َخ }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن  ، إلى لوله:[5ِ٘عْنَد َّللاَّ

                                                             

 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.2ٓٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 لى ابن مردوٌة.إ، وعزاه 2ٓٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 .٘ٙ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .٘ٙ/ٓٔوتفسٌر المرطبً: ،1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .٘ٙ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .٘ٙ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (1)
 .2ٙٔ/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (5)
 .5ٖٖٗ/ٙانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٔٔ)
 .٘٘٘/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٓٔ/٘انظر: الدر المنثور: (ٖٔ)
 .5ٖ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٗٔ)
 ...."أخبرنا الثمة بإسناده عن الشعبً ، ولال:"ٕ٘ٙ/ٕحكاه عنه أبو اللٌث فً بحر العلوم: (٘ٔ)
ابِِرٌَن )}َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما  وهً: (ٙٔ) ٌٌْر ِللصَّ ( َواْصِبْر َوَما ٕٙٔعُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخ

ا ٌَْمكُُروَن ) ٌٍْك ِممَّ ٌِْهْم َواَل تَُن فًِ َض ِ َواَل تَْحَزْن َعلَ َ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَْوا َوالَِّذٌَن هُْم 2َٕٔصْبُرَن إاِلَّ ِباّلِلَّ ( إِنَّ َّللاَّ
 .[1ٕٔ - ٕٙٔ({ ]النحل : 1ُٕٔمْحِسنُوَن )

، وزاد نسبته إلى النحاس من طرٌك مجاهد، وانظر: الهداٌة إلى 2ٓٔ/٘اورده السٌوطً فً الر المنثور: (2ٔ)
 .5ٖٖٗ/ٙبلوغ النهاٌة:

 .ٖٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .1ٗ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (5ٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٓ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٙٔ/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٕ)
 .21ٕ/ٔالبصابر:انظر:  (ٖٕ)
 .2ٓٔ/٘الدر المنثور: (ٕٗ)
 .22ٖ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ٘)
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ٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{  ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َح
 .(ٔ)وهذا مروي عن ابن عباس اٌضا .[52]النحل : 

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا }َوالَِّذٌَن : نزلت بالمدٌنة: لولهأنها مكٌة إال أربع آٌات  الثالث: َهاَجُروا فًِ َّللاَّ
بَنَُّهم{ ]النحل :   [ٓٔٔ}إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُِتنُوا{ ]النحل :  ، ولوله:اآلٌة [ٔٗلَنُبَّوِ

بِْر َوَما َصْبُرَن }َواصْ  ، ولوله:[ٕٙٔ}َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا{ ]النحل : ولوله تعالى: ، ولوله: اآلٌة
  . (ٕ)إلى آخرها. وهذا لول ابن عباس [2ٕٔ{ ]النحل : إِالَّ بِاهلل
 ثم اختلؾ فٌهن، على لولٌن:أنها مكٌة إال خمس آٌات، الرابع: 
ِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]النحل : المول األول: أن اآلٌات الخمس، هً لوله تعالى:   }َواَل تَْشتَُروا بِعَْهِد َّللاَّ
 .(ٖ)وهذا لول لتادة [ ... إلى آخرها.ٕٙٔ... اآلٌتٌن، ومن لوله: }َوإِْن َعالَْبتُم{ ]النحل : [ 5٘
ِ ِمْن بَْعِد َما المول الثانً: أن اآلٌات الخمس، هً، من لوله تعالى:   }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ

}ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا{ ]النحل :  اآلٌة، ولوله تعالى: [ٔٗظُِلُموا{ ]النحل : 
وهذا لول ابن  [ ... إلى آخرها.ٕٙٔ}َوإِْن َعالَْبتُم{ ]النحل : اآلٌة، ولوله تعالى:  [ٓٔٔ
 .(ٗ)السابب
اآلٌة،  [ٓٔٔ]النحل : }ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا{ أنها مكٌة إال سبع آٌات، وهً: : الخامس

ِ ِمْن بَْعِد ِإٌَمانِِه{ ]النحل :  ولوله تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا  ، اآلٌة، ولوله تعالى:[ٙٓٔ}َمْن َكفََر بِاّلِلَّ
بَنَُّهم{ ]النحل :  ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَّوِ ُ َمثبًَل لَ  اآلٌة، ولوله تعالى: [ٔٗفًِ َّللاَّ ًة }َوَضَرَب َّللاَّ ٌَ ْر

 [ ... إلى آخرها.ٕٙٔ}َوإِْن َعالَْبتُم{ ]النحل : اآلٌة، ولوله تعالى:  [َٕٔٔكانَْت آِمنَة{ ]النحل : 
 .(٘)وهذا لول مماتل فإن هذه اآلٌات مدنٌات.

 .(ٙ)لاله جابر بن زٌد ،بالمدٌنةنزلت وبمٌتها أن أول أربعٌن آٌة مكٌة، : السادس
 الحجر»مع سورة « النحل»مناسبة سورة:» 

ووجه ارتباطها بما لبلها أنه لما لال فى السورة السالفة: }فََوَربَِّن لال المراؼً:" 
كان ذلن تنبٌها إلى حشرهم ٌوم المٌامة وسإالهم عما  ،[5ٕلَنَْسؤَلَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن{ ]الحجر : 

وأٌضا فإن لوله فى آخرها: }َواْعبُْد َربََّن  ،[ٔ{ ]النحل : فعلوه فى الدنٌا، فمٌل: }أَتَى أَْمُر هللا
ٌَِمٌُن{ ]الحجر :   .(2)"[ٔ{ ]النحل : }أَتَى أَْمُر هللا :شدٌد االلتبام بموله ،[55َحتَّى ٌَؤْتٌََِن اْل

 أغراض السورة ومماصدها 
على موضوعات العمٌدة الكبرى: األلوهٌة، والوحً، « النحل»ركزت مماصد سورة لمد 

بمماصد جانبٌة أخرى تتعلك بتلن الموضوعات الربٌسة. فمن أهم الحمابك  والبعث. وألمت
 علٌه السبلم ودٌن إبراهٌم التً أبرزتها السورة حمٌمة الوحدانٌة الكبرى، التً تصل بٌن دٌن

ً حمٌمة اإلرادة اإللهٌة واإلرادة البشرٌة فٌما ٌختص باإلٌمان والكفر  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وأبرزت أٌضا
الهدى والضبلل. وبٌنت وظٌفة الرسل، وسنة هللا فً المكذبٌن لهم. وموضوع التحلٌل و

والتحرٌم وأوهام الوثنٌة. وتحدثت عن الهجرة فً سبٌل هللا، وفتنة المسلمٌن فً دٌنهم، 
والكفر بعد اإلٌمان، وجزاء هذا كله عند هللا. وباإلضافة لموضوعات العمٌدة، فمد لصدت 

ضوعات المعاملة: العدل، واإلحسان، واإلنفاق، والوفاء بالعهد، وؼٌرها السورة إلى بٌان مو
 .من موضوعات السلون المابم على العمٌدة

  :وٌمكن إجمال المماصد التً دارت حولها آٌات هذه السورة وفك التالً

                                                             

 .1ٗ٘/ ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕحكاه عنه أبو اللٌث فً بحر العلوم: (ٕ)
 .1ٗ٘/ ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .1ٗ٘/ ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٗ٘/ ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٔ٘/ٗٔانظر: تفسٌر المراؼً: (2)
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ذكر النعم التً أنعم هللا بها على عباده، وتفصٌلها بما ٌثٌر دافع الشكر; لٌمترب اإلنسان  -ٔ
المنعم. كنعمة السمع والبصر، ونعمة الزوجة والولد، ونعم المطر واألنعام، ونعمة  من

  ...الملجؤ الذي ٌمً الحر والبرد
الحدٌث عن أدلة التوحٌد; وذلن ببٌان عظمة ما خلك سبحانه، وحمٌمة المعاد والحساب،  -ٕ

ٌإمنون  وإنذار المشركٌن بالتراب ٌوم الحساب والعذاب. وتعلٌل عدم إٌمان الذٌن ال
، فالجحود صفة كامنة فٌها، تصدهم عن [ٕٕ}لُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ{ ]النحل :  باآلخرة; بؤن

، فاالستكبار ٌصدهم عن [ ٕٕ}َوهُْم ُمْستَْكبُِروَن{ ]النحل : اإللرار باآلٌات البٌنات;
  .اإلذعان والتسلٌم

}ثُمَّ إلى هللا وحده، عرضت السورة نموذجاً بشرًٌّا للناس حٌن ٌصٌبهم الضر، فٌجؤرون   -ٖ
ٌِْه تَْجؤَُروَن{ ]النحل :  رُّ فَإِلَ ، حتى إذا كشؾ عنهم الضرر، راحوا [ٖ٘إِذَا َمسَّكُُم الضُّ

}ثُمَّ إِذَا َكَشَؾ الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَِرٌٌك ِمْنكُْم بَِربِِّهْم  :ٌشركون بخالمهم وكاشؾ كروبهم
 .[ٌُْٗ٘شِركُوَن{ ]النحل : 

ن األحكام الشرعٌة العامة من لبٌل: األمر بالعدل، واإلحسان، والنهً عن بٌان جملة م  -ٗ
الفحشاء والمنكر، وخلؾ العهد، والهجرة، والجهاد، إضافة إلى الدعوة إلى شكر الُمنعم 

  .على نعمه الجزٌلة، التً ال تعد وال تحصى
ةً  :علٌه السبلم، ووصفته بؤنه إبراهٌم تحدثت السورة عن -٘ ِ َحنًٌِفا َولَْم ٌَُن }َكاَن أُمَّ لَاِنتًا ّلِِلَّ

 .[ِٕٓٔمَن اْلُمْشِرِكٌن{ ]النحل : 
ِ َما اَل  تحدثت عن بدع المشركٌن، كاتخاذ األنداد من دون هللا،  -ٙ }َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌْبًا َواَل ٌَْستَِطٌعُوَن{ ]الن َماَواِت َواأْلَْرِض َش  ، ووأد البنات[2ٖحل : ٌَْمِلُن لَُهْم ِرْزلًا ِمَن السَّ
َر أََحُدهُْم بِاأْلُْنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوهَُو َكِظٌٌم{ ]النحل :   .[1٘}َوإِذَا بُّشِ

ذكرت بعض آداب لراءة المرآن، وهو االستعاذة باهلل من الشٌطان الرجٌم; لطرد شبحه   -2
ا لََرأَْت اْلمُْرآَن }فَإِذَ من مجلس المرآن الكرٌم، وحذرت الناس من وساوس الشٌطان، 

ِجٌِم{ ]النحل :  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  .[51فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ
ذكرت السورة بعض تموالت المشركٌن عن المرآن; فمنهم من ٌرمً الرسول صلى هللا   -1

ون{ ]النحل : }لَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر َبْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَمُ علٌه وسلم بافترابه على هللا، 
ُمهُ  . ومنهم من ٌمول: إن ؼبلماً أعجمٌاً هو الذي ٌعلمه هذا المرآن[ٔٓٔ }ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلِّ

 .[ٖٓٔبََشر{ ]النحل : 
أرشدت السورة الدعاة إلى هللا إلى أن تكون دعوتهم بالتً هً أحسن، ال بالتً هً   -5

  .تضاه سبحانه للناس أجمعٌنأعنؾ، كً ال ٌنّفِروا الناس عن هذا الدٌن، الذي ار
  .لررت السورة مبدأ العموبة بالمثل، وزادت علٌه بطلب العفو، والصبر على األذى  -ٓٔ
ُختمت السورة ببٌان أن هللا سبحانه مع عباده المتمٌن، الذٌن ٌلتزمون أحكامه، وال  -ٔٔ

 ٌتجاوزون حدوده. وأنه مع عباده المحسنٌن، الذٌن ٌحسنون ألنفسهم بتمدٌم الطاعات
  .(ٔ) والمربات، وٌحسنون لؽٌرهم بحسن األخبلق والمعامبلت

 :فضائل السورة 
  السورة: هذه فضابلالرواٌات من  به مما وردتو

من لرأ سورة النحل لم ٌحاسبه هللا بالنعٌم » :لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص"عن أبً بن كعب، لال:  -
 .(ٕ)"«الذي أنعم علٌه فً دار الدنٌا، وأعطً من األجر كالذي مات فؤحسن الوصٌة

                                                             

 انظر: اسبلم وٌب. ]مولع الكترونً[. (ٔ)
، ٕٔٗ/ٖ، وذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:٘٘/ٖ(:صٗٔ٘أخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط) (ٕ)

 ، وؼٌرهم.ٕٙٗ/ٖاوي فً التفسٌر:، والبٌض٘ٗٙ/ٕوالزمشري فً الكشاؾ:
من لرأ سورة النحل لم ٌحاسبه هللا »: . بلفظ225/ٕ(:ص1ٕٔٔوذكره المستؽفري فً فضابل المرآن)

تعالى ٌوم المٌامة بما أنعم علٌه فً دار الدنٌا فإن مات ٌوم تبلها أو لٌلة تبلها كان له من األجر كالذي مات 
 .«فؤحسن الوصٌة
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. ثم (ٔ)..."روى المفسرون فى فضل السورة أحادٌث سالطة لال الفٌروزآبادي:"
 ساق بعض االحادٌث من ضمنها الحدٌث السابك.

َ ٌَؤُْمُر "جوٌرٌة بن بشٌر الهجٌمً لال: عن  - سمعت الحسن، لرأ ٌوما هذه اآلٌة: }إِنَّ َّللاَّ
ْحَسان{ ]النحل :  [ إلى آخرها ثم ولؾ فمال: إن هللا عز وجل جمع لكم 5ٓبِاْلعَْدِل َواإْلِ

الخٌر كله، والشر كله فً آٌة واحدة فوهللا ما ترن العدل، واإلحسان من طاعة هللا شٌبا 
 .(ٕ)جمعه، وال ترن الفحشاء، والمنكر والبؽً، من معصٌة هللا شٌبا إال جمعه " إال
كنت عند رسول هللا "، عن عثمان بن أبً العاص، لال: أخرج اإلمام أحمد بسند حسن  -

ملسو هيلع هللا ىلص جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن ٌلزله باألرض، لال: ثم شخص 
« فؤمرنً أن أضع هذه اآلٌة بهذا الموضع من هذه السورة أتانً جبرٌل»ببصره فمال: 

}إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي المربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر والبؽً 
 .(ٖ)"[5ٌٓعظكم لعلكم تذكرون{ ]النحل: 

ذكر لنا أن َهِرم بن َحٌان الَعْبِدي لما حضره الموت، لٌل له: أوص، "عن لتادة، لال:  -
لال: ما أدري ما أُوصً، ولكن بٌعوا درعً، فالضوا عنً دٌنً، فإن لم تؾ، فبٌعوا 

اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن }فرسً، فإن لم ٌؾ فبٌعوا ؼبلمً، وأوصٌكم بخواتٌم سورة النحل 
ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربََّن هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتًِ ِه

ٌٌْر َسبٌِِلِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصبَْرتُْم لَ  ُهَو َخ
اِبِرٌنَ  ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما نزلت هذه اآلٌة لالذُكر ل {ِللصَّ  .(ٗ)"«َُبْل نَْصبر» :نا أن نب

لرأ ٌوم الجمعة على المنبر "، -رضً هللا عنه-عمر بن الخطاب روي البخاري عن  -
بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة 

ٌا أٌها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد، »السجدة، لال: المابلة لرأ بها، حتى إذا جاء 

وزاد نافع، عن « فمد أصاب ومن لم ٌسجد، فبل إثم علٌه ولم ٌسجد عمر رضً هللا عنه
 .(٘)«إن هللا لم ٌفرض السجود إال أن نشاء»ابن عمر رضً هللا عنهما، 

فصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالت
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

روى المفسرون فى فضل السورة أحادٌث سالطة. منها حدٌث أبى الواهى: من  لال الفٌروزآبادي :" 
لرأ سورة النحل لم ٌحاسبه هللا بالنعم التى أنعم علٌه فى دار الدنٌا، وأعطى من األجر كالذى مات فؤحسن 

ذام أن من لرأ هذه السورة فى كل شهر كفى عنه سبعون نوعا من الببلء، أهونها الج:"وعن جعفر  ".الوصٌة
ٌا على من لرأ سورة النحل فكؤنما نصر "وحدٌث على:  ".والبرص، وكان مسكنه فى جنة عدن وسط الجنان

 .12ٕ/ٔالبصابر:  ."موسى وهارون على فرعون، وله بكل آٌة لرأها مثل ثواب أم موسى
 .12ٕ/ٔالبصابر: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٔ(:ص1ٖٔأخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان) (ٕ)
 .ٔٗٗ/5ٕ(:ص25ٔ1ٔالمسند) (ٖ)
 .2ٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص22ٓٔصحٌح البخاري) (٘)



ٔٗٙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرآن
ا ٌُْشِرُكوَن ) ِ فاََل تَْستَْعِجلُوهُ سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعم   [ٔ({ ]النحل : ٔ}أَتَى أَْمُر ّللا 

 التفسٌر:
فبل تستعجلوا العذاب استهزاء بوعٌد الرسول  -أٌها الكفار-لَُرب لٌام الساعة ولضاء هللا بعذابكم 

ه هللا سبحانه وتعالى عن الشرن والشركاء.  لكم. تنزَّ
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

الساعة فخوفهم بها أنها كابنة  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة لما أخبرهم النبًلال مماتل:"  أحدهما:
ِ فَبَل تَْستَْعِجلُوهُ ٌا عبادي:  -عز وجل -فمالوا: متى تكون تكذٌبا بها؟ فؤنزل هللا فلما  {..}أَتَى أَْمُر َّللاَّ

وثب لابما وكان جالسا مخافة الساعة  {،أَْمُر َّللاَِّ أَتَى } -علٌه السبلم -من جبرٌل -ملسو هيلع هللا ىلص -سمع النبً
 .(ٔ)"عند ذلن -ملسو هيلع هللا ىلص -فاطمؤن النبً ،فَبَل تَْستَْعِجلُوهُ{}: -علٌه السبلم -فمال جبرٌل

                                                             

 .5٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
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فَبل } :فنزلت ،لاموا {،أَتَى أَْمُر َّللاَِّ :}لما نزلت "عن أبى بكر بن حفص لال:والثانً: 
 .(ٔ){"تَْستَْعِجلُوهُ 
ِ فَبَل تَْستَْعِجلُوهُ{ ]النحل : لوله تعالى:  ُرب لٌام الساعة ولضاء هللا ف ، أي:"[ٔ}أَتَى أَْمُر َّللاَّ
 .(ٕ)"فبل تستعجلوا العذاب استهزاء بوعٌد الرسول لكم -أٌها الكفار-بعذابكم 
 .(ٖ)"وفً نهٌهم عن االستعجال تهكم بهم ..أي: عمابه للمشركٌن لال الشوكانً:" 
ِ فَبَل تَْستَْعِجلُوهُ{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    :(ٗ)، ثبلثة وجوه[ٔ}أَتَى أَْمُر َّللاَّ
 ه بمعنى: سٌؤتً أمر هللا تعالى .أحدها : أن
 ً : معناه: دنا أمر هللا تعالى .الثان

 الثالث : أنه مستعمل على حمٌمة إتٌانه فً ثبوته واستمراره . 
ِ{ ]النحل : }أَتَى أَْمُر لوله تعالى:وفً   :وجوه من التفسٌر ،[َّٔللاَّ

 .(٘)، لاله أبو مسلم-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه إنذار رسول هللا 
 .(ٙ). لاله الضحاناألحكام والحدود والفرابضالثانً : أنه 

 .(2)لاله ابن جرٌج -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أنه وعٌد أهل الشرن ونصرة الرسول 
ِ فَبل تَْستَْعِجلُوهُ :}لما نزلت هذه اآلٌة، ٌعنً  جرٌج:"لال ابن   لال رجال من  {،أَتَى أَْمُر َّللاَّ

المنافمٌن بعضهم لبعض: إن هذا ٌزعم أن أمر هللا أتى، فؤمِسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى 
تََرَب ِللنَّاِس الْ :}تنظروا ما هو كابن، فلما رأوا أنه ال ٌنزل شًء، لالوا: ما نراه نزل شًء فنزلت 

فمالوا: إن هذا ٌزعم مثلها أٌضا، فلما رأوا أنه ال ٌنزل شًء،  {،ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة ُمْعِرُضونَ 
ٍة َمْعُدوَدةٍ لٌََمُولُنَّ َما ٌَْحبِسُهُ أاَل :}لالوا: ما نراه نزل شًء فنزلت  ْرنَا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إِلَى أُمَّ َولَبِْن أَخَّ

ٌَْس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُونَ ٌَوْ   .(1){"َم ٌَؤْتٌِِهْم َل
 . (5)الرابع : أنه المٌامة ، وهو لول الكلبً

لول من لال: هو تهدٌد من هللا أهل الكفر به وبرسوله، وإعبلم لال الطبري: والصواب " 
ا ٌُْشِركُونَ }منه لهم لرب العذاب منهم والهبلن وذلن أنه عمَّب ذلن بموله سبحانه وتعالى   {،َعمَّ

فدّل بذلن على تمرٌعه المشركٌن ووعٌده لهم. وبعد، فإنه لم ٌبلؽنا أن أحدا من أصحاب رسول 
 استعجل فرابض لبل أن تُفرض علٌهم فٌمال لهم من أجل ذلن: لد جاءتكم فرابض هللا فبل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓٔ)"تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركٌن، فمد كانوا كثٌرا
 :(ٔٔ)ثبلثة وجوه ، [ٔفَبَل تَْستَْعِجلُوهُ{ ]النحل :  وفً لوله تعالى:}

 تؤخر.أحدهما : فبل تستعجلوا التكذٌب فإنه لن ٌ
 الثانً : فبل تستعجلوا أن ٌتمدم لبل ولته، فإنه لن ٌتمدم.

 .(ٕٔ). لاله مماتلفبل تستعجلوا وعٌديالثالث: 
كانوا ٌستمجلون ما وعدوا من لٌام الساعة أو نزول العذاب بهم ٌوم  لال الزمخشري:" 

بدر، استهزاء وتكذٌبا بالوعد، فمٌل لهم أتى أمر هللا الذي هو بمنزلة اآلتً الوالع وإن كان 
 .(ٔ)"منتظرا لمرب ولوعه فبل تستعجلوه

                                                             

 .ٕٙٔ/2ٔ، والطبري:2ٕٕ٘/2(:ص5ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .22ٔ-2ٙٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .22ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .22ٔ/ٖالنكت والعٌون: عنه فًحكاه الماوردي  (٘)
 .2ٕٕٙ/2(:صٕٔٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .21ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5٘ٗ/ٕانظر: مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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ا ٌُْشِركُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ه هللا سبحانه وتعالى  أي:"، [ٔ}سُْبَحانَهُ َوتَعَاَلى َعمَّ تنزَّ
 .(ٕ)"عن الشرن والشركاء

ٌمول تعالى تنزٌها هلل وعلّوا له عن الشرن الذي كانت لرٌش ومن كان من لال الطبري:  
 .(ٖ)"العرب على مثل ما هم علٌه ٌَِدٌن

تبرأ عز وجل عن أن ٌكون له شرٌن، وأن تكون آلهتهم له شركاء.  لال الزمخشري:" 
هذا باستعجالهم؟ للت: ألن استعجالهم استهزاء وتكذٌب ، فإن للت: كٌؾ اتصل أو عن إشراكهم
 .(ٗ)"وذلن من الشرن

أي: تنزه وترفع عن إشراكهم، أو عن أن ٌكون له شرٌن، وشركهم  لال الشوكانً:" 
ن استعجال العذاب، أو لٌام الساعة استهزاء وتكذٌبا، فإنه ٌتضمن هاهنا هو ما ولع منهم م

وصفهم له سبحانه بؤنه ال ٌمدر على ذلن، وأنه عاجز عنه والعجز وعدم المدرة من صفات 
 .(٘)"المخلوق ال من صفات الخالك، فكان ذلن شركا

د الساعة سحابة سوداء من تطلع علٌكم عن»عن عمبة بن عامر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
المؽرب مثل الترس، فما تزال ترتفع فً السماء، ثم ٌنادي مناد فٌها: ٌا أٌها الناس: فٌمبل الناس 
بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من ٌمول: نعم. ومنهم من ٌشن. ثم ٌنادي الثانٌة، ٌا أٌها 

ٌنادي الثالثة: ٌا أٌها الناس،  الناس. فٌمول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم؟ فٌمولون: نعم. ثم
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فو الذي نفسً بٌده، إن الرجلٌن لٌشرٌان الثوب  -أتى أمر هللا فبل تستعجلوه

فما ٌطوٌانه أبدا، وإن الرجل لٌمدن حوضه فما ٌسمى فٌه شٌبا أبدا، وإن الرجل لٌحلب نالته فما 
 .(ٙ)«ٌشربه أبدا، لال: وٌشتؽل الناس

 .(2)، بالتاء والٌاء«تشركون »: ولرئ 
 الفوابد:

استدل بتفرده بالربوبٌة، وكمال التصرؾ، وحماٌته ما ٌرٌد أن ٌحمٌه على استحماله  -ٔ
ِ فَبَل تَْستَْعِجلُوهُ سُْبَحاَنهُ -تعالى-وحده للعبادة، ووجوب إفراده باإللهٌة لال  : أَتَى أَْمُر َّللاَّ

ا ٌُْشِرُكوَن{   .على لدرته على البعث -سبحانه-استدل فَوتَعَالَى َعمَّ
 فبل معنى الستعجاله، وكل آت لرٌب. ،البعث آت ال محالة وأن المٌامةلرب ٌوم  -ٕ
ولد أشار المرآن إلى لربها ودنوها وكثٌر من عبلماتها، لال ، اإلٌمان بؤمارات الساعة -ٖ

[ ولال تعالى: }الترب للناس حسابهم ٔهللا تعالى: }أتى أمر هللا فبل تستعجلوه{ ]النحل: 
 [ اآلٌات.ٔ]األنبٌاء: وهم فً ؼفلة معرضون{ 

 
 المرآن

وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَْن أَْنِذُروا أَن هُ اَل إِلَهَ إاِل    بِالرُّ
ُل اْلَماَلئَِكةَ  أَنَا فَات مُوِن }ٌُنَّزِ

 [ٕ({ ]النحل : ٕ)

 التفسٌر:
ل هللا المبلبكة بالوحً ِمن أمره على َمن ٌشاء من  فوا الناس من ٌنّزِ عباده المرسلٌن: بؤن خّوِ

 الشرن، وأنه ال معبود بحك إال أنا، فاتمون بؤداء فرابضً وإفرادي بالعبادة واإلخبلص.
وحِ ِمْن أَْمِرِه{ ]النحل : لوله تعالى:  ُل اْلَمبَلبَِكةَ بِالرُّ ٌُنّزل المبلبكة بالوحً  ، أي:"[ٕ}ٌُنَّزِ

 .(ٔ)"والنبوة بإِرادته وأمره

                                                                                                                                                                               

 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٗٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖ٘-5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .22ٔ/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .2ٕٕ٘/2(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)



ٔٗ5 
 

 .(ٕ)"أي: بالوحً الذي به حٌاة األرواح السعدي:"لال  
وحِ ِمْن أَْمِرِه{لوله تعالى:وفً   ُل اْلَمبَلبَِكةَ ِبالرُّ  ، وجوه من التفسٌر:[ٕ]النحل :  }ٌَُنّزِ
 .(ٖ)، وهو النبوة ، لاله ابن عباس، وبه لال ابن لتٌبة«الوحً»: -ها هنا- «الروح»أحدها : أن 
 .(ٗ)"لال: بالنبوة {،المبلبكة بالروحٌنزل وعن الحسن:"} 
بالوحً سماه روحا، ألنه تحٌا به الملوب والحك، وٌموت به  {،بالروح} لال الثعلبً:" 

 .(٘)"الكفر والباطل
 .(ٙ)الثانً : أنه كبلم هللا تعالى وهو المرآن ، لاله الربٌع ابن أنس

ٌَْن ُروًحا ِمْن أَْمِرَنا:}كل كِلم تكلم به ربنا فهو روح منه  لال الربٌع:"  ٌْنَا إَِل  {،َوَكذَِلَن أَْوَح
ِ تَِصٌُر األُُمورُ :}... إلى لوله   .(2){"أاَل إَِلى َّللاَّ
 (1)"لال: المرآن {،ٌنزل المبلبكة بالروح"}عن الضحان لوله: و 

 .(5)الثالث : أنه بٌان الحك الذي ٌجب اتباعه ، لاله ابن عٌسى
 .(ٓٔ)الخلك. وهذا معنى لول مجاهدالرابع : أنها أرواح 

 .(ٔٔ)لال مجاهد :"ال ٌنزل ملن إال ومعه روح"
 . (ٕٔ)الرحمة ، لاله الحسن :«الروح»الخامس : أن 
 .(ٖٔ)الرحمة والوحً. لاله لتادة :«الروح»السادس: أن 

الهداٌة ، ألنها تحٌا بها الملوب كما تحًٌ الروح األبدان. أفاده  :«الروح»والسادس: أن ٌكون 
 .(ٗٔ)الماوردي
ٌراد بالروح الوحى والمرآن، وفى الجملة الروح ما هو سبب الحٌاة إّما  لال المشٌري:" 

 .(٘ٔ)"حٌاة الملب أو حٌاة الدنٌا
واإلرشاد إلى أمر كان فٌه من أمر هللا حٌاة للنفوس  -وهللا أعلم  -الروح  لال الزجاج:" 

 .(ٙٔ)"هللا
ٌَْها  :ولال، ٌعنً جبربٌل {،ٌنزل المبلبكة بالروح من أمره} "لال الثعلبً:   }فَؤَْرَسْلنَا إِلَ

-من اإلضافة إلٌه على التخصٌص كموله آلدم  :ٌعنً ،الوحً :«الروح»، [2ُٔروَحنَا{ ]مرٌم : 
األستاذ أبا الماسم الحبٌبً ٌمول:  سمعت{،، لال الثعلبً: ونفخت فٌه من روحً} -علٌه السبلم

كان لهارون الرشٌد ؼبلم نصرانً متطبب وكان أحسن خلك هللا وجها وأكملهم أدبا وأجمعهم 
للخصال التً ٌتوسل بها إلى الملون وكان الرشٌد مولعا بؤن ٌسلم وهو ممتنع وكان الرشٌد ٌمنٌه 

ألن فً كتابكم حجة على من انتحله، لال ما لن ال تإمن؟ لال:  األمانً ]فٌؤبى[ فمال له ذات ٌوم:
أفؽٌر هذا دٌن النصارى أن عٌسى  {،وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه}وما هو؟ لال: لوله 

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٔٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2ٕٕٙ/2(:صٕ٘ٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٙ/ٙالكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٙٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٙٔ/2ٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٕٕٙ/2(:صٕٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .21ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .21ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٙٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .21ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘ٔ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
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جزء منه، ]فؽم[ للب الرشٌد لذلن فدعا العلماء والفمهاء فلم ٌكن منهم من ٌزٌل تلن الشبهة حتى 
لحسٌن بن والد من أهل مرو إمام فً أهل لٌل: لدم حجاج خراسان وفٌهم رجل ٌمال له علً بن ا

المرآن، فدعاه وجمع بٌنه وبٌن الؽبلم، فسؤل الؽبلم فؤعاد لوله، فاستعجم على علً بن الحسٌن 
الولت جوابه فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن لد علم هللا فً سابك علمه أن مثل هذا ]الحدث[ ٌسؤلنً فً 

ٌخل كتابه من جوابً ولٌس ٌحضرنً فً الولت هلل علً أن ال أطعم حتى آتً  مجلسن، وإنه لم
الذي فٌؤمن حمها ان شاء هللا، فدخل بٌتا مظلما، وأؼلك علٌه بابه ]وانشؽل[ فً لراءة المرآن 

فصاح بؤعلى  {،وسخر لكم ما فً السماوات وما فً األرض جمٌعا منه:}حتى بلػ سورة الجاثٌة 
فمد وجدت، ففتحوا، ودعا الؽبلم ولرأ علٌه اآلٌة بٌن ٌدي الرشٌد، ولال: صوته: افتحوا الباب 

توجبان عٌسى بعض منه وجب أن ٌكون ما فً السماوات وما فً  {،وروح منه}إن كان لوله 
األرض بعضا منه، فانمطع النصرانً وأسلم وفرح الرشٌد فرحا شدٌدا ووصل علً بن الحسٌن 

وهو كتاب ال ٌوازٌه فً بابه « النظابر فً المرآن»ؾ كتاب بصلة فاخرة فلما عاد إلى مرو صن
 .(ٔ)"كتاب
 .(ٕ)«تنزل المبلبكة»ٌمرأ: و 
على َمن ٌشاء من عباده  ، أي:"[ٕ}َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"المرسلٌن
 .(ٗ)"ٌعنً: من النبٌٌن والمرسلٌن لال السمعانً:" 
 .(٘)"ممن ٌعلمه صالحا، لتحمل رسالته لال السعدي:" 
فوا الناس من بؤن  ، أي:"[ٕ}أَْن أَْنِذُروا أَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ أََنا فَاتَّمُوِن{ ]النحل : لوله تعالى:  خّوِ

 .(ٙ)"الشرن، وأنه ال معبود بحك إال أنا، فاتمون بؤداء فرابضً وإفرادي بالعبادة واإلخبلص
 أنذروا أهل الكفر والمعاصً بؤنه ال إله إال أنا، أي مروهم :المعنى لال الزجاج:" 

 .(2)"بتوحٌدي، وأال ٌشركوا بً شٌبا
إنما بعث هللا المرسلٌن أن ٌوحد هللا وحده، وٌطاع أمره، وٌجتنب  لال لتادة:" 
 .(1)"سخطه
وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على لوله: }أن أنذروا أنه ال إله إال أنا  لال السعدي:" 

فاتمون{ أي: على معرفة هللا تعالى وتوحده فً صفات العظمة التً هً صفات األلوهٌة وعبادته 
وحده ال شرٌن له فهً التً أنزل هللا بها كتبه وأرسل رسله، وجعل الشرابع كلها تدعو إلٌها، 

 .(5)"حاربها ولام بضدها وتحث وتجاهد من
 الفوابد:
تسمٌة الوحً بالروح لما ٌحصل به من الحٌاة النافعة فإن الحٌاة بدونه ال تنفع صاحبها  -ٔ

 .البتة بل حٌاة الحٌوان البهٌم خٌر منها وأسلم عالبة
 .المبلبكة رسل هللا إلى األنبٌاءأن  -ٕ
 .دٌن الرسل التوحٌد هو، وأن دعوة الرسل أممهم إلى إفراد هللا بالعبادة -ٖ
 

 المرآن

                                                             

 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٖانظر: معانً المرآ، للفراء: (ٕ)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (٘)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
(2) . 
 .ٙٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (5)
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ا ٌُْشِركُوَن )  [ٖ({ ]النحل : ٖ}َخلََك الس َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحّكِ تَعَالَى َعم 
 التفسٌر:

خلك هللا السموات واألرض بالحك; لٌستِدل بهما العباد على عظمة خالمهما، وأنه وحده المستحك 
ه   وتعاظم عن شركهم. -سبحانه-للعبادة، تنزَّ
{ ]النحل : تعالى:لوله   خلك هللا السموات  ، أي:"[ٖ}َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ

 .(ٔ)"واألرض بالحك الثابت، والحكمة الفابمة، ال عبثاً وال ُجزافا
 أوجدهما على ممدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة لدرها لال البٌضاوي:" 

 .(ٕ)"وخصصها بحكمته
أي: أوجدهما على هذه الصفة التً هما علٌها بالحك أي: للداللة على  لال الشوكانً:" 

 .(ٖ)"لدرته ووحدانٌته ولٌل: المراد بالحك هنا الفناء والزوال
 .(ٗ)"بالحكمة :أي {،بالحك} لال الماسمً:" 
دل على وحدانٌته وأنه ال إله إال هو بما ذكر مما ال ٌمدر علٌه ؼٌره من  لال النسفً:" 

 .(٘)"خلك السموات واألرض
أخبر أنه خلك السماوات واألرض بالحك، لٌستدل بهما العباد على عظمة  لال السعدي:" 

رهم به خالمهما، وما له من نعوت الكمال وٌعلموا أنه خلمهما مسكنا لعباده الذٌن ٌعبدونه، بما ٌؤم
 .(ٙ)"فً الشرابع التً أنزلها على ألسنة رسله

االستدالل بخلك السماوات واألرض أكبر من سابر األدلة وأجمع  لال ابن عاشور:" 
 .(2)"ألنها محوٌة لهما، وألنهما من أعظم الموجودات، فلذلن ابتدئ بهما

ا ٌُْشِركُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  د وتمدَّس  ، أي:"[ٖ}تَعَالَى َعمَّ عن الشرٌن -سبحانه-تمجَّ
 .(1)"والنظٌر

تعالى عما ٌشركون منهما أو مما ٌفتمر فً وجوده أو بمابه إلٌهما ومما  لال البٌضاوي:" 
 .(5)"ال ٌمدر على خلمهما. وفٌه دلٌل على أنه تعالى لٌس من لبٌل األجرام

أي: تنزه وتعاظم عن شركهم فإنه اإلله حما، الذي ال تنبؽً العبادة والحب  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"والذل إال له تعالى

 الفوابد:
 .باستحماله بآٌاته الكونٌة سبحانه وتعالى تفرده -ٔ
 .للحك وإظهار الحك ال على وجه العبث واللعبأن هللا تعالى خلك السماوات واألرض  -ٕ
 

 المرآن
ْنَساَن   [ٗ({ ]النحل : ِٗمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هَُو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن )}َخلََك اإْلِ

 التفسٌر:
، فٌصبح شدٌد الخصومة والجدال لربه فً إنكار  َخلَك اإلنسان من ماء مهٌن فإذا به ٌَْموى وٌؽترُّ

ًَ َرِمٌٌم{ ، ونسً هللا الذي خلمه من العدم.  البعث، وؼٌر ذلن، كموله: }َمْن ٌُْحًٌِ اْلِعَظاَم َوِه

                                                             

 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .22ٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٔٓٔ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (2)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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 سبب النزول:
نزلت اآلٌة فً أبً بن خلؾ الجمحً حٌن جاء بعظم رمٌم إلى رسول  لال الواحدي:"

  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا دمحم، أترى هللا ٌحًٌ هذا بعد ما لد رم؟
ْنَساُن أَنَّا لال الواحٌد:  َخَلْمنَاهُ ِمْن نظٌر هذه اآلٌة لوله تعالى فً سورة ٌس: }أََولَْم ٌََر اإْلِ

 .(ٔ)"إلى آخر السورة، نازلة فً هذه المصة ،[22نُْطفٍَة فَإِذَا هَُو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن{ ]ٌس : 
ونمل الماوردي عن الكلبً :"أن هذه اآلٌة نزلت فً أُبً بن خلؾ الجمحً حٌن أخذ 

 .(ٕ)عظاماً نخرة فذراها ولال : أنُعاُد إذا صرنا هكذا"
ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة{ ]النحل : }َخلََك لوله تعالى:   .(ٖ)"َخلَك اإلنسان من ماء مهٌن ، أي:"[ٗاإْلِ
 .(ٖ)"مهٌن
 .(ٗ)" مهٌنة ضعٌفة  :أي لال الماسمً:" 
بدأ بؤشرؾ ذلن وهو اإلنسان فمال: }خلك اإلنسان من نطفة{ لم ٌزل  لال السعدي:" 

ٌدبرها وٌرلٌها وٌنمٌها حتى صارت بشرا تاما كامل األعضاء الظاهرة والباطنة، لد ؼمره 
 .(٘)"بنعمه الؽزٌرة
فإِذا به بعد تكامله بشراً مخاصٌم  ، أي:"[ٗ}فَإِذَا ُهَو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"لخالمه، واضح الخصومة، ٌكابر وٌعاند، ولد ُخلك لٌكون عبداً ال ضداً 
فإذا هو بعد تكامله بشرا خصٌم مبٌن أي مخاصم لخالمه مجادل. ٌجحد  لال الماسمً:" 

 .(2)"وحدانٌته وٌحارب رسله. وهو إنما خلك لٌكون عبدا ال ضدا
إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها }فإذا هو خصٌم مبٌن{ ٌحتمل أن  حتى لال السعدي:" 

المراد: فإذا هو خصٌم لربه، ٌكفر به، وٌجادل رسله، وٌكذب بآٌاته. ونسً خلمه األول وما أنعم 
هللا علٌه به، من النعم فاستعان بها على معاصٌه، وٌحتمل أن المعنى: أن هللا أنشؤ اآلدمً من 

ه من طور، إلى طور حتى صار عالبل متكلما، ذا ذهن ورأي: ٌخاصم نطفة، ثم لم ٌزل ٌنمل
وٌجادل، فلٌشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التً لٌس فً إمكانه المدرة على شًء 

 .(1)"منها
 وفً صفته بذلن ثبلثة أوجه : 

الحال فً البٌان أحدها : تعرٌؾ لدرة هللا تعالى فً إخراجه من النطفة المهٌنة إلى أن صار بهذه 
 .(5)والمكنة

 .(ٓٔ)الثانً : لٌعرفه نعم هللا تعالى علٌه فً إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلمه من نطفة مهٌنة
 . (ٔٔ)الثالث : ٌعرفه فاحش ما ارتكب من تضٌٌع النعمة بالخصومة فً الكفر ، لاله الحسن

 الفوابد:
 .إثبات الصانع وصفاته، والنبوة، والرد على منكرٌها -ٔ
 .باستحماله اإللهٌة بآٌاته الكونٌةتعالى تفرده  -ٕ
احتج هللا علٌهم بابتدابه لخلمهم الذي ألروا به وأنه  ، إذالبعث من المبورتمرٌر عمٌدة  -ٖ

 .ٌحٌٌهم بعد أن صاروا عظاماً رمٌما كما أنشؤهم أول مرة
                                                             

 . ]بدون إسناد[1ٕ٘أسباب النزول:: (ٔ)
 .25ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٖٔ٘/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٙمحاسن التؤوٌل: (2)
 .ٖ٘ٗتفسٌر السعدي: (1)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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 المرآن

 [٘({ ]النحل : ٘ا تَأْكُلُوَن )}َواْْلَْنعَاَم َخلَمََها لَكُْم فٌَِها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنهَ 
 التفسٌر:

وجعل فً أصوافها وأوبارها الدؾء،  -أٌها الناس-واألنعاَم من اإلبل والبمر والؽنم خلمها هللا لكم 
 ومنافع أُخر فً ألبانها وجلودها وركوبها، ومنها ما تؤكلون.

األنعاَم من اإلبل والبمر والؽنم و ، أي:"[٘}َواأْلَْنعَاَم َخلَمََها لَكُْم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"-أٌها الناس-خلمها هللا لكم 
ٌمول تعالى ذكره: ومن حججه علٌكم أٌها الناس ما خلك لكم من األنعام،  لال الطبري:" 

رها لكم  .(ٕ)"فسخَّ
فً اإلبل خاصة، وتكون لئلبل والؽنم « األنعام»وأكثر ما تستعمل لال الزجاج:"  
 .(ٖ)"والبمر
ٌمتن تعالى على عباده بما خلك لهم من األنعام ، وهً اإلبل والبمر  ابن كثٌر:"لال  

والؽنم ، كما فصلها فً سورة األنعام إلى ثمانٌة أزواج ، وبما جعل لهم فٌها من المصالح 
 .(ٗ)" والمنافع
 .(٘)"وجعل فً أصوافها وأوبارها الدؾء ، أي:"[٘}فٌَِها ِدْؾٌء{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها مبلبس تدفبون بها لال الطبري:" 
 .(2)"ما ٌدفبهم من أوبارها وأصوافها :«الدؾء» لال الزجاج:" 
ما استدفؤت به. ٌرٌد ما ٌتخذ من أوبارها من األكسٌة «: الدؾء» لال ابن لتٌبة:" 

 .(1)"واألخبٌة وؼٌر ذلن

السخانة، وهو ما استدفا به من أصوافها وأوبارها «: الدؾء» لال المرطبً:" 
 .(5)"وأشعارها، مبلبس ولحؾ ولطؾ

 ، وجوه:[٘}فٌَِها ِدْؾٌء{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)أحدها : أنه اللباس، لاله ابن عباس

 .(ٗٔ)"التً جعلها هللا منها (ٖٔ)دؾء اللحؾ ولال ابن زٌد:" 
 .(٘ٔ)الثانً : ما ستدفىء به من أصوافها وأوبارها وأشعارها ، لاله الحسن
 .(ٙٔ)الثالث : أن الدؾء صؽار أوالدها التً ال تركب ، حكاه الكلبً

                                                             

 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 . 2ٕٙالمٌسر:التفسٌر (٘)
 .2ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٔٗؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ونحوهما وكساء، عباءة، من للدؾء، اإلنسان به ٌلتحؾ ما كل وهو لحاؾ، جمع: اللحؾ(ٖٔ)
 .5ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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أن فً األنعام ما ٌدفبنا، ولم ٌمل لكم فٌها ما ٌكنكم  -عز وجل  -أخبر هللا  لال الزجاج:" 
من البرد، وما ستر من البرد ستر من الحر، لال  من الحر ستر وٌدفبكم من البرد، ألن ما ستر

فعلم أنها تمً البرد  ،[1ٔفً موضع آخر: }َسَراِبٌَل تَِمٌكُُم اْلَحر{ ]النحل :  -عز وجل  -هللا 
 .(ٔ)"علم أنها تستر من البرد، وتستر من الحر {،لكم فٌها دؾء}أٌضا، وكذلن إذا لٌل: 

 .(ٕ)"ومنافع أُخر فً ألبانها وجلودها وركوبها أي:" ،[٘}َوَمنَافُِع{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ومنافع من ألبانها، وظهورها تركبونها لال الطبري:" 
 ، وجوه من التفسٌر:[٘}َوَمَنافُِع{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدها : النسل، لاله ابن عباس
 .(٘)أٌضا. لاله ابن عباس ما ٌنفعون به من األطعمة واألشربةالثانً : 
 .(ٙ) "ألبانها وأبوالها وؼٌر ذلنٌعنً:  ولال الزجاج:" 
 . (2). لال ه مجاهدمركب ولحم ولبنالثالث: 
 .(1)"نتاجها وركوبها وألبانها ولحومها لال مجاهد:" 
  .(5)ٌعنً: الركوب والعمل. ذكره الماوردي الرابع:
 .(ٓٔ)"لحمه ما تؤكلون األنعام ومن ، أي:"[٘}َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
ٌمول: ومن األنعام ما تؤكلون لحمه كاإلبل والبمر والؽنم، وسابر ما ٌإكل  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"لحمه

أفرد منفعة األكل بالذكر ألنها معظم المنافع. ولٌل: المعنى ومن لحومها  لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)"تؤكلون عند الذبح

 
 المرآن

 [ٙ({ ]النحل : َٙجَماٌل ِحٌَن تُِرٌُحوَن َوِحٌَن تَْسَرُحوَن )}َولَكُْم فٌَِها 
 التفسٌر:

ولكم فٌها زٌنة تُْدخل السرور علٌكم عندما تَُردُّونها إلى منازلها فً المساء، وعندما تُْخرجونها 
 للمرعى فً الصباح.

وحٌن } ،حٌن تروح من مراعٌها إلٌكم عند المساء :ٌعنً {،حٌن ترٌحون} لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"من عندكم بكرة إلى الرعً: {تسرحو
َجَماٌل }ٌمول تعالى ذكره: ولكم فً هذه األنعام والمواشً التً خلمها لكم  لال الطبري:" 

ًّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التً تؤوي إلٌها  {،ِحٌَن تُِرٌُحونَ  ٌعنً: ترّدونها بالعش
ولذلن سمً المكان المراح، ألنها تراح إلٌه عشٌا فتؤوي إلٌه، ٌمال منه: أراح فبلن ماشٌته فهو 

ٌمول: وفً ولت إخراجكموها ؼدوة من ُمراحها إلى  {،َوِحٌَن تَْسَرُحونَ }ٌرٌحها إراحة، ولوله 
 مسارحها، ٌمال منه: سرح فبلن ماشٌته ٌسرحها تسرٌحا، إذا أخرجها للرعً ؼدوة، وَسرحت

                                                             

 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 . 2ٕٙالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .2ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٔ/2ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .25ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٓٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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، ومنه  ًّ الماشٌة: إذا خرجت للمرعى تسرح سرحا وسروحا، فالسرح بالؽداة، واإلراحة بالعش
 :(ٔ)لول الشاعر

 .(ٕ)"كؤنَّ بَماٌا األتِْن فَْوَق ُمتُونِِه ... مدَّبُّ الدَّبّى فَْوَق النَّما َوْهَو ساِرح
}وحٌن ، إذا راحت عظام الضروع واألسنمة، فمٌل: هذا مال فبلن لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٖ)"تسرحون{ بالؽداة. وٌمال: سرحت اإلبل بالؽداة وسرحتها
} َولَكُْم فٌَِها َجَماٌل ِحٌَن تُِرٌُحوَن { وهو ولت رجوعها عشًٌا من المرعى  لال ابن كثٌر:" 

فإنها تكون أَمّده خواصر، وأعظمه ضروًعا ، وأعبله أسنمة،} َوِحٌَن تَْسَرُحوَن { أي : ؼُدوة 
 .(ٗ)" ا إلى المرعىحٌن تبعثونه
أي: زٌنة، حٌن ترٌحون أي: حٌن تردونها إلى  {،ولكم فٌها جمال} لال ابن الجوزي:" 

مراحها، وهو المكان الذي تؤوي إلٌه، فترجع عظام الضروع واألسنمة، فٌمال: هذا مال فبلن، 
مإخر؟ فإن لٌل: لم لدم الرواح وهو ، ترسلونها بالؽداة إلى مراعٌها{:  وحٌن تسرحون}

فالجواب: أنها فً حال الرواح تكون أجمل ألنها لد رعت، وامتؤلت ضروعها، وامتدت 
 .(٘)"أسنمتها

أعجب ما ٌكون  وذلن {،َولَكُْم فٌَِها َجَماٌل ِحٌَن تُِرٌُحوَن َوِحٌَن تَْسَرُحونَ "}لوله  عن لتادة:
 .(ٙ)"لرعٌهاإذا راحت عظاما ضروعها، طواال أسنمتها، وحٌن تسرحون إذا سرحت 

 .(2)"إذا راحت كؤعظم ما تكون أسنمة، وأحسن ما تكون ضروعا"ولال لتادة:  
 :(1)واآلٌة الكرٌمة تحتمل وجهٌن من التفسٌر 

 أحدهما : أن الرواح من المراعً إلى األفنٌة، والسراح انتشارها من األفنٌة إلى المراعً.
 من مرعى أو عمل أو ركوب.الثانً : أنه على عموم األحوال فً خروجها وعودها 

، أن تروح اإلبل من مراعٌها إلى الموضع الذي تمٌم فٌه :«اإلراحة» لال الزجاج:" 

  .(5)"حٌن تخلونها للرعً :، أي{وحٌن تسرحون}
 :(ٓٔ)وفً الجمال بها وجهان
أحدهما : لول الحسن إذا رأوها : هذه نَعَُم فبلن ، لاله السدي
(ٔٔ). 

 إلٌها ، وهو محتمل .الثانً : توجه األنظار 
 ولد لدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها وألن النفس به أَسرُّ .

كما لال عز وجل: }اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزٌنَةُ  -وفٌما ملكه اإلنسان جمال وزٌنة  لال الزجاج:" 
ْنٌَا{ ]الكهؾ :  ن األمبلن، وأكثر مال لٌس ٌخص الورق والعٌن دو« المال»[، وٙٗاْلَحٌَاةِ الدُّ

إنما ٌمولون مال فبلن بموضع كذا وكذا ، العرب اإلبل، كما أن أكثر أموال أهل البصرة النخل
  .(ٕٔ)"ٌعنون النخل

                                                             

 ، ورواٌته فٌه:ٕٓٔ/ٖللفراء: البٌت ؼٌر منسوب فً معانً المرآن(ٔ)
 كؤن بمَاٌا األثر فوَق متونه ... مَدب الدَّبً فوق النما وهو ساِرح

 طرٌك كؤنها كانت آثاًرا، متونة فوق فتركن عضضنه، لد األتن إن: ٌمول. وحشًٌا حماًرا ٌصؾ الشاعر لعل
 .الرمل من األبٌض الكثٌب وهو النما، فوق. الجراد صؽار وهو للدبى،
 .5ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔ٘٘/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
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ٌكون فً الصورة وتركٌب الخلمة، وٌكون فً األخبلق لال ابن العربً: الجمال " 
 الباطنة، وٌكون فً األفعال.

بصر، فٌلمٌه إلى الملب متبلبما، فتتعلك به النفس من فؤما جمال الخلمة فهو أمر ٌدركه ال
 ؼٌر معرفة بوجه ذلن وال بسببه ألحد من البشر.

وأما جمال األخبلق فبكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة، والعدل والعفة، 
 وكظم الؽٌظ، وإرادة الخٌر لكل واحد.

ولاضٌة بجلب المنافع إلٌهم،  وأما جمال األفعال فهو وجودها مبلبمة لصالح الخلك،
وجمال األنعام والدواب من جمال الخلمة محسوب، وهو مربً باألبصار، ، وصرؾ الشر عنهم

 موافك للبصابر، ومن جمالها كثرتها.
فإذا وردت اإلبل على الذرى سامٌة الذرى هجمات هجانا توافر حسنها، وعظم شؤنها، 

 وتعلمت الملوب بها.
ترد أفواجا أفواجا، تمر بمرٌرها، معها صلؽها وأتابعها، فمد انتظم إذا رأٌت البمر نعاجا 

 جمالها وانتفاعها.
وإذا رأٌت الؽنم فٌها السالػ والسخلة، والؽرٌض والسدٌس صوفها أهدل، وضرعها 
منجدل، وظهرها منسجؾ، إذا صعدت ثنٌة مرعت، وإذا أسهلت عن ربوة طمرت، تموم 

، وتمؤل الحواء سمنا وألطا، بله البٌت، حتى ٌسمع الحدٌث بالكساء، وتمر على الؽداء والعشاء
 .عنها كٌت وكٌت، فمد لطعت عنن لعل ولٌت

وإذا رأٌت الخٌل نزابع ٌعابٌب، كؤنها فً البٌداء أهاضٌب، وفً الهٌجاء ٌعاسٌب، 
رءوسها عوال، وأثمانها ؼوال، لٌنة الشكٌر، وشدٌدة الشخٌر، تصوم وإن رعت، وتفٌض إذا 

متعت األحوال وأمتعت. وإذا رأٌت البؽال كؤنها األفدان بؤكفال كالصوى، وأعناق سعت، فمد 

ولٌس فً الحمٌر زٌنة، وإن ، كؤعناق الظبا، ومشً كمشً المطا أو الدبى فمد بلؽت فٌها المنى
 .(ٔ)"كانت عن الخدمة مصونة، ولكن المنفعة بها مضمونة

 
 المرآن

({ ]النحل 1لَْم تَكُونُوا بَاِلِغٌِه إاِل  بِِشّكِ اْْلَْنفُِس إِن  َرب كُْم لََرُءوٌف َرِحٌٌم ) }َوتَْحِمُل أَثْمَالَكُْم إِلَى بَلَدٍ 
 :1] 

 التفسٌر:
وتحمل هذه األنعام ما ثَمُل من أمتعتكم إلى بلد بعٌد، لم تكونوا مستطٌعٌن الوصول إلٌه إال بجهد 

ر لكم ما تحتاجون إلٌه، شدٌد من أنفسكم ومشمة عظٌمة، إن ربكم َلرإوؾ رحٌم بك م، حٌث سخَّ
 فله الحمد وله الشكر.

 ، أي:"[2}َوتَْحِمُل أَثْمَالَكُْم إِلَى بَلٍَد لَْم تَكُونُوا َباِلِؽٌِه إِالَّ ِبِشّكِ اأْلَْنفُِس{ ]النحل : لوله تعالى: 
وتحمل هذه األنعام ما ثَمُل من أمتعتكم إلى بلد بعٌد، لم تكونوا مستطٌعٌن الوصول إلٌه إال بجهد 

 .(ٕ)"شدٌد من أنفسكم ومشمة عظٌمة
ٌمول: وتحمل هذه األنعام أثمالكم إلى بلد آخر لم تكونوا بالؽٌه إال بجهد  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"من أنفسكم شدٌد، ومشمة عظٌمة
  .(ٗ)"لو تكلفتم بلوؼه على ؼٌر اإلبل لشك علٌكم ذلن :أي لال الزجاج:" 
 .(٘)"لوال أنها تحمل أثمالكم لم تكونوا بالؽً ذلن البلد لال ٌحٌى بن سبلم:ٌعنً:" 

                                                             

 .5ٔٔ-1ٔٔ/ٖأحكام المرآن: (ٔ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٔ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
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وهً األحمال المثملة التً تَعجُزون عن نملها وحملها  :} َوتَْحِمُل أَثَْمالَكُْم { لال ابن كثٌر:" 
، } ِإلَى بَلٍَد لَْم تَكُونُوا َباِلِؽٌِه إِال بِِشّكِ األْنفُِس { وذلن فً الحج والعمرة والؽزو والتجارة ، وما 
جرى مجرى ذلن ، تستعملونها فً أنواع االستعمال ، من ركوب وتحمٌل ، كما لال تعالى : } 

ا فًِ بُطُونَِها َولَكُْم فٌَِها َمنَافُِع َكثٌَِرةٌ َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن َوعَ َوإِنَّ لَكُ  ٌَْها ْم فًِ األْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِمٌكُْم ِممَّ لَ
ُ الَِّذي َجعََل لَكُُم األْنعَاَم ٕٕ،  َٕٔوَعلَى اْلفُْلِن تُْحَملُوَن { ]المإمنون :  [ ، ولال تعالى : } َّللاَّ

ٌَْها َوَعلَى  ِلتَْرَكبُوا ٌَْها َحاَجةً فًِ ُصُدوِركُْم َوَعلَ ِمْنَها َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن َولَكُْم فٌَِها َمنَافُِع َوِلتَْبلُؽُوا َعلَ
ِ تُْنِكُرون { ]ؼافر :  ٌَاتِِه فَؤَيَّ آٌَاِت َّللاَّ  .(ٔ)"[1ٔ،  25اْلفُْلِن تُْحَملُوَن َوٌُِرٌكُْم آ

ل الناس من متاع وطعام وؼٌره، وهو ما ٌثمل اإلنسان أثما« األثمال» لال المرطبً:" 
حمله. ولٌل: المراد أبدانهم، ٌدل على ذلن لوله تعالى:" }َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثَْمالََها{ ]الزلزلة : 

 .(ٕ)" مشمتها وؼاٌة جهدها«: شك األنفس»و ..[ٕ
 :(ٖ)لوالن ،«البلد»فً  

 .(ٗ)الفلوات، لاله عكرمةأحدهما : أنه مكة، ألنها من ببلد 
 الثانً : أنه محمول على العموم فً كل بلد مسلكه على الظهر .

 .(٘)"إلى البلد الذي ترٌدونه لال ٌحٌى بن سبلم:ٌعنً:" 
 وجهان: ،«شك األنفس»وفً  

 .(1)، ومماتل(2)، ولتادة(ٙ)أحدهما : بجهد األنفس، مؤخوذ من المشمة. لاله عكرمة
 .(5)"لو تكلفونه لم تبلؽوه إال بجهد شدٌد لال عكرمة:" 
 .(ٓٔ)"مشمة علٌكم ولال مجاهد:" 
أي بمشمة. ٌمال: نحن بشك من العٌش، أي بجهد. وفً حدٌث أم زرع:  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«وجدنً فً أهل ؼنٌمة بشك»

 .(ٖٔ)النصؾ، فكؤنه ٌذهب بنصؾ النفس :«الشك»الثانً : أن 
« لم تكونوا بالؽٌه إال بشك األنفس»المدٌنة، أنه كان ٌمرأ عن أبً جعفر لارئ وروي 

 .(ٗٔ)"بفتح الشٌن، وكان ٌمول: إنما الشّك: شّك النفس
ر  ، أي:"[2}إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى:  إنَّ ربكم أٌها الناس الذي سخَّ

 .(٘ٔ)"لكم هذه األنعام لعظٌُم الرأفة والرحمة بكم
ٌمول تعالى ذكره: إن ربكم أٌها الناس ذو رأفة بكم، ورحمة، من رحمته  الطبري:"لال  

بكم، خلك لكم األنعام لمنافعكم ومصالحكم، وخلك السموات واألرض أدلة لكم على وحدانٌة 
 .(ٙٔ)"لتشكروه على نعمه علٌكم، فٌزٌدكم من فضله ربكم ومعرفة إلهكم،

                                                             

 .2٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .2ٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 (.1ٕٗٗ(، ومسلم)15ٔ٘)أخرجه البخاري (ٔٔ)
 .ٕٔٗؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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لكم هذه األنعام وسخرها لكم ، كما لال : } أََولَْم أي : ربكم الذي لٌَّض  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْدٌنَا أَْنَعاًما فَُهْم لََها َماِلكُوَن َوذَلَّْلنَاَها لَُهْم فَِمْنهَ  ا َعِملَْت أَ ا َركُوبُُهْم َوِمْنَها ٌََرْوا أَنَّا َخلَْمنَا لَُهْم ِممَّ

َن اْلفُْلِن َواألْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن ِلتَْستَُووا َعلَى [ ، ولال : } َوَجعََل لَكُْم مِ 2ٕ،  2ٌَٔؤْكُلُوَن { ]ٌس : 
َر لََنا َهذَا  ِه َوتَمُولُوا سُْبَحاَن الَِّذي َسخَّ ٌْ ٌْتُْم َعلَ َوَما كُنَّا لَهُ ظُُهوِرِه ثُمَّ تَْذكُُروا نِْعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْستََو

 .(ٔ)"[ٗٔ - ٕٔ{ ]الزخرؾ :  ُمْمِرنٌَِن َوِإنَّا إَِلى َربِّنَا لَُمْنمَِلبُونَ 
 :[2-٘فوابد اآلٌات:]

وجه المرآن الكرٌم اإلنسان إلى البحث فً الكون، إذ ، تسخٌر ما فً الكون لئلنسان -ٔ
 .والتعرؾ على خّواصه وأسراره، واالنتفاع به فً الحٌاة

 لحكمة فً خلمه األشٌاء.اعلى عباده بما خلك لهم، وبٌان هللا تعالى أنعم بٌان ما  -ٕ
تعالى على عباده بما خلك لهم من األنعام، وبما جعل لهم فٌها من المصالح إنعامه تعالى  -ٖ

 .والمنافع الكثٌرة
دلت هذه اآلٌة على لباس الصوؾ، ولد لبسه رسول هللا صلى  لال المرطبً:"

هللا علٌه وسلم واألنبٌاء لبله كموسى وؼٌره. وفً حدٌث المؽٌرة: فؽسل وجهه وعلٌه 
 .(ٖ)"(ٕ)امٌة ضٌمة الكمٌن ... الحدٌث، خرجه مسلم وؼٌرهجبة من صوؾ ش

فً هذا دلٌل على لباس الصوؾ، فهو أولى ذلن وأواله، فإنه لال ابن العربً:" 
ولباس الصالحٌن، وشارة الصحابة والتابعٌن، واختٌار الزهاد والعارفٌن،  شعار المتمٌن

جماعة من الناس الصوفً;  وهو ٌلبس لٌنا وخشنا، وجٌدا ومماربا وردٌبا، وإلٌه نسب
ألنه لباسهم فً الؽالب، فالٌاء للنسب والهاء للتؤنٌث، ولد أنشدنً بعض أشٌاخهم بالبٌت 

 :(ٗ)الممدس
 تشاجر الناس فً الصوفً واختلفوا ... فٌه وظنوه مشتما من الصوؾ

 .(٘)"ولست أنحل هذا االسم ؼٌر فتى ... صافى فصوفً حتى سمً الصوفً
والنبوة والبعث اآلخر بذكر مظاهر المدرة اإللهٌة والعلم والحكمة والرأفة تمرٌر التوحٌد  -ٗ

 والرحمة.
 :«والرحٌم«»الرءوؾ»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -٘

 .(ٙ)"أي: شدٌد الرأفة بعباده :"«الرإوؾ»فـ -
هو الرحٌم العاطؾ برأفته على عباده، ولال  :«الرإوؾ»لال الخطابً:"
لرحمة وأرلها. وٌمال: إن الرافة أخص، والرحمة أعم، ولد تكون بعضهم: الرأفة أبلػ ا

الرحمة فً الكراهة للمصلحة، وال تكاد الرأفة تكون فً الكراهة; فهذا موضع الفرق 
 .(2)"بٌنهما

ٌمال إن الرأفة والرحمة واحد ولد فرلوا بٌنهما أٌضا وذلن أن  لال الزجاج:"
 .(1)"م فإذا اشتدت رحمته فهو رإوؾالرأفة هً المنزلة الثانٌة ٌمال فبلن رحٌ

 .(5) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»و -

                                                             

 .2٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 (.ٖٖٙ(، والبخاري)1ٔ5ٖٔ(، وهو عند أحمد )25()2ٕٗصحٌح مسلم) (ٕ)
 .2ٓ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٕالشعر منسوب ألبً الفتح البستً، كما فً زهر اآلداب للمٌروانً: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖأحكام المرآن: (٘)
 .51ٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٙ)
 .5ٔشؤن الدعاء: (2)
 .ٕٙالحسنى: تفسٌر اسماء هللا (1)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (5)
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: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى ومن الفوابد -ٔ
المتعدٌة ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 

 .(ٔ) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -واألثر والصفة، 
 

 المرآن
ٌَْل َواْلبِغَاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزٌنَةً َوٌَْخلُُك َما اَل تَْعلَُموَن )  [1({ ]النحل : 1}َواْلَخ

 التفسٌر:
لكم وخلك لكم الخٌل والبؽال والحمٌر; لكً تركبوها، ولتكون جَماال لكم ومنظًرا حسنًا; وٌخلك 

 من وسابل الركوب وؼٌرها ما ال ِعْلَم لكم به; لتزدادوا إٌمانًا به وشكرا له.
ٌَْل َواْلبَِؽاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزٌنَةً{ ]النحل : لوله تعالى:  وخلك الخٌل  ، أي:"[1}َواْلَخ

 .(ٕ)"والبؽال والحمٌر للحمل والركوب وهً كذلن زٌنة وجمال
  .(ٖ)"وخلك الخٌل والبؽال والحمٌر للركوب :أي لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى ذكره: وخلك الخٌل والبؽال والحمٌر لكم أٌضا لتركبوها  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"وزٌنة: ٌمول: وجعلها لكم زٌنة تتزٌنون بها مع المنافع التً فٌها لكم، للركوب وؼٌر ذلن
لال: جعلها لتركبوها، وجعلها زٌنة لكم، وكان بعض  {،ِلتَْرَكبُوَها َوِزٌنَةً :"}عن لتادة  

 .(٘)"أهل العلم ٌرى أن فً هذه اآلٌة داللة على تحرٌم أكل لحوم الخٌل
ٌَْل َواْلبَِؽاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها:"}عن ابن عباس، لوله   لال: هذه للركوب.  {،َواْلَخ

 .(ٙ)"ال: هذه لؤلكلل {،َواألْنعَاَم َخلَمََها لَكُْم فٌَِها ِدْؾءٌ }
أن ابن عباس كان ٌكره لحوم الخٌل والبؽال والحمٌر، وكان "عن مولى نافع بن علممة:  

َل }فهذه لؤلكل،  {،َواألْنَعاَم َخلَمََها لَكُْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَؤْكُلُونَ }ٌمول: لال هللا  ٌْ َواْلَخ

 .(2)"فهذه للركوب {،َهاَواْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُو
َل } :أنه سبل عن لحوم الخٌل، فكرهها وتبل هذه اآلٌة"عن سعٌد، عن ابن عباس:   ٌْ َواْلَخ

 .(1)"... اآلٌة {َواْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها
فجعل منه األكل. ثم  {،َواألْنعَاَم َخلَمََها لَكُْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَؤْكُلُونَ :"}عن الحكم  

ٌَْل َواْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها}لرأ حتى بلػ  لال: لم ٌجعل لكم فٌها أكبل. لال: وكان الحكم  {،َواْلَخ
 .(5)"ٌمول: والخٌل والبؽال والحمٌر حرام فً كتاب هللا

 .(ٓٔ)"أنه أكل لحم الفرس"عن إبراهٌم، عن األسود: وروي  
 .(ٔٔ)"نحر أصحابنا فرسا فً النجع وأكلوا منه، ولم ٌروا به بؤسا لال إبراهٌم:" 
 داللة على أنها ال تصلح، إذ كانت {ِلتَْرَكبُوَها}لو كان فً لوله تعالى ذكره  لال لطبري:" 

داللة على أنها ال تصلح إذ  {فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَؤْكُلُونَ }لكان فً لوله  -للركوب لؤلكل 
َوِمْنَها }ت لؤلكل والدؾء للركوب. وفً إجماع الجمٌع على أن ركوب ما لال تعالى ذكره كان

جابز حبلل ؼٌر  {ِلتَْرَكبُوَها}جابز حبلل ؼٌر حرام، دلٌل واضح على أن أكل ما لال  {،تَؤْكُلُونَ 
حرام، إال بما نص على تحرٌمه أو وضع على تحرٌمه داللة من كتاب أو وحً إلى رسول هللا 
                                                             

 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٖٔ/2ٔأخرحه الطبري: (5)
 .2ٖٔ/2ٔأخرحه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/2ٔأخرحه الطبري: (ٔٔ)
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ولد وضع الداللة على تحرٌم لحوم الحمر األهلٌة بوحٌه ، . فؤما بهذه اآلٌة فبل ٌحرم أكل شًءملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)"إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كنا نؤكل لحم الخٌل على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. للت: فالبؽال؟ لال: أما البؽال  لال جابر:" 
 .(ٕ)"فبل

لحوم الخٌل والبؽال والحمٌر دلت علٌه هذه  وكثٌر من الناس ٌمولون إن الزجاج:"لال  
 {ومنها تؤكلون. . . . ولتبلؽوا علٌها حاجة فً صدوركم} اآلٌة أنها حرام، ألنه لال فً اإلبل

 ولم ٌذكر فٌها األكل. ولال لوم لو{، والخٌل والبؽال والحمٌر لتركبوها وزٌنة}ولال فً الخٌل 
 لحوم الحمر األهلٌة، ولكفاه ما دل علٌه المرآن. -ملسو هيلع هللا ىلص  -مت بهذه اآلٌة لم ٌحرم النبً كانت حر

 حرمت الخمر بعٌنها. -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهذا ؼلط ألن المرآن لد دل على أن الخمر حرام، ولال النبً 
  .(ٖ)"توكٌدا له وزٌادة فً البٌان ما حرم فً الكتاب بؤنه حرام -ملسو هيلع هللا ىلص  -فذكر النبً 
وٌخلك لكم من وسابل الركوب  ، أي:"[1}َوٌَْخلُُك َما اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وؼٌرها ما ال ِعْلَم لكم به
من سابر الحٌوانات ومن ذلن السٌارات والطابرات  لال أبو بكر الجزابري:أي:" 
 .(٘)"والمطر
ٌمول تعالى ذكره: وٌخلك ربكم مع خلمه هذه األشٌاء التً ذكرها لكم ما  لال الطبري:" 

ال تعلمون مما أعّد فً الجنة ألهلها وفً النار ألهلها مما لم تره عٌن وال سمعته أذن وال خطر 
 .(ٙ)"على للب بشر
من المخلولات فً المفار والبحار. وصٌؽة االستمبال للداللة على  :أي لال الماسمً:" 
 .(2)"دد واالستمرار. أو الستحضار الصورةالتج

وٌخلك فً المستمبل ما ال تعلمونه اآلن كوسابل النمل الحدٌث:  :أي لال الصابونً:" 

 .(1)"الماطرات، والسٌارات، والطابرات النفاثة وؼٌرها مما ٌجدُّ به الزمان وهو من تعلٌم هللا
 ، وجوه من التفسٌر:[1]النحل : }َوٌَْخلُُك َما اَل تَْعلَُموَن{ لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : ما ال تعلمون من الخلك، حكاه الماوردي عن الجمهور
لال الجمهور، من الخلك. ولٌل، من أنواع الحشرات والهوام فً أسافل  لال المرطبً:"

 .(ٓٔ)"األرض والبر والبحر مما لم ٌره البشر ولم ٌسمعوا به
 .(ٔٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللاالثانً: البراذٌن. رواه ابن عمر عن 

 .(ٕٔ)الثالث: فً عٌن تحت العرش، حكاه الماوردي عن ابن عباس
 .(ٔ)الرابع: أنه خلك السوس فً الثٌاب. لاله مجاهد

                                                             

 .2ٗٔ-2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 5ٕٔ-5ٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٖأٌسر التفاسٌر: (٘)
 .2ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٙمحاسن التؤوٌل: (2)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٓ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 ، وعزاه إلى الخطٌب فً تارٌخه وابن عساكر.ٖٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔٔ)

، ودمحم -رضً هللا عنهما-ترجمة دمحم بن حمد بن زكرٌا من طرٌك الخطٌب عن ابن عمروساق ابن عساكر فً 
 [.ٙٔ٘/ٗ[، وانظر: موسوعة الحافظ ابن حجر الحدٌثٌة:2ٖٓ/٘ضعفه ابن عساكر. ]انظر: لسان المٌزان:

 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 نتاج من الخٌل من كان ما وهو( : الواو وسكون الذال وفتح الراء وسكون الباء بكسر) برذون جمع والبراذٌن
 [2ٖٓ/ ٔ( برذن" )اللؽة تهذٌب" . ]انظر:منه وأضعؾ الفرس دون وهو العراب، ؼٌر
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 .(ٖ)، والسدي(ٕ). لاله لتادةخلك السوس فً الثٌاب والدود فً الفواكهالخامس: أنه 
النار ألهلها ما لم تره عٌن وال سمعته أذن وال  ما أعد فً الجنة ألهلها، وفً:ٌعنً السادس: 

 .(٘)، والمرطبً(ٗ). حكاه الثعلبًخطر على للب بشر
السابع : ما ورد من األخبار حول المخلولات والكابنات التً تعٌش خارج األرض، فمن تلن 

 األخبار:
عن دمحم بن كعب المرظً، عن أبً هرٌرة، رضً هللا عنه، عن رسول هللا صلى  -

إن هلل تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه، بٌضاء نورها، »علٌه وسلم، لال: هللا 
لالوا: كان رسول هللا صلى هللا علٌه « . وبٌاضها مسٌرة شمسكم هذه أربعٌن ٌوما

وسلم ٌعنً مثل الدنٌا أربعٌن مرة، فٌها عباد هلل تعالى، لم ٌعصوه طرفة عٌن ". 
« . ما ٌعلمون أن هللا خلك المبلبكة»ل: لالوا: ٌا رسول هللا، أمن المبلبكة هم؟ لا
« ما ٌعلمون أن هللا عز وجل خلك آدم»لالوا: ٌا رسول هللا، أفمن ولد آدم هم؟ لال: 

ما ٌعلمون أن هللا عز وجل خلك ». لالوا: ٌا رسول هللا، أفمن ولد إبلٌس هم؟ لال: 
وحانٌون، خلمهم هم لوم ٌمال لهم الر»لالوا: ٌا رسول هللا، فمن هم؟ لال: « . إبلٌس

 .(ٙ)«هللا عز وجل من ضوء نوره
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن مما خلك هللا "وأخرج ابن مردوٌه عن ابن عباس لال:  -

ألرضا من لإلإة بٌضاء مسٌرة ألؾ عام علٌها جبل من ٌالوتة حمراء محدق بها 
رأس ستمابة فً تلن األرض ملن لد مؤل شرلها وؼربها له ستمابة رأس فً كل 

فً كل فم ستون ألؾ لسان ٌثنً على هللا وٌمدسه  وجه فً كل وجه ستون ألؾ فم
وٌهلله وٌكبره بكل لسان ستمابة ألؾ وستٌن ألؾ مرة فإذا كان ٌوم المٌامة نظر إلى 

فذلن لوله: }وٌخلك ما ال ، عظمة هللا فٌمول: وعزتن ما عبدتن حك عبادتن

 .(2)"تعلمون{
هلل عبادا من وراء األندلس كما بٌننا وبٌن األندلس ما ٌرون  عن الشعبً لال: إنو -

مخلوق رضراضهم الدر والٌالوت وجبالهم الذهب والفضة ال ٌحرثون  أن هللا عصاه
وال ٌزرعون وال ٌعملون عمبل لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هً طعامهم وشجر 

 .(1)"لها أوراق عراض هً لباسهم
 {،وٌخلك ما ال تعلمون"}مماتل عن الضحان عن ابن عباس فً لوله تعالى: وروي  -

ٌرٌد أن عن ٌمٌن العرش نهرا من نور مثل السماوات السبع واألرضٌن السبع  لال:
ٌدخل جبربٌل كل سحر فٌؽتسل فٌزداد نورا إلى نوره وجماال إلى ، والبحار السبع

ل لطرة تمع من رٌشه كذا وكذا جماله وعظما إلى عظمته فٌنتفض فٌخرج هللا من ك

                                                                                                                                                                               

 ، وعزاه إلى ابن عساكر.ٖٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 .1ٓ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:5/ ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .1ٓ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .1ٓ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
، وأخرجه ابن الجوزي فً ٓٗٗٔ-5ٖٗٔ/ٗ(ص:5ٕ٘ٔ )«العظمة»أخرجه أبو الشٌخ فً  (ٙ)

ن بن أخبرنا إسماعٌل بن أحمد، لال: أخبرنا عاصم بن الحسن، لال: أخبرنا أبو الحسٌ ، لال :"2ٓٔ/ٔالمنتظم:
بشران، لال: حدثنا أبو صفوان، لال: حدثنا أبو بكر المرشً، لال: حدثنً إسحاق بن حاتم المدابنً، لال: حدثنا 

إن بهذا المؽرب أرضا بٌضاء »ٌحٌى بن سلٌم، عن عثمان بن أبً دهرس، لال: بلؽنً أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
 ، لالوا: فؤٌن الشٌطان عنهم؟ لال:« هللا لم ٌعصوا هللا طرفة عٌنمسٌرة للشمس أربعٌن سنة بها خلك من خلك 

  .«وما تدرون خلك آدم أم لم ٌخلك»، لالوا: ومن وراء آدم هم؟ لال: « ما تدرون خلك الشٌطان أم لم ٌخلك»
 .ٖٔٔ/٘الدر المنثور: (2)
، وعزاه إلى أبً الشٌخ فً العظمة والبٌهمً فً األسماء ٗٔٔ-ٖٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (1)

 والصفات.
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ألؾ ملن ٌدخل منهم كل ٌوم سبعون ألؾ ملن بالبٌت المعمور وفً الكعبة سبعون 
 .(ٔ)"ألفا ال ٌعودون إلٌه إلى أن تموم الساعة

أخبرنا من أتى سعالة الرٌح وانه رأى بها أربع نجوم كؤنها "عن وهب أنه لٌل له: و -
 .(ٕ)"لمون{أربعة ألمار فمال وهب: }وٌخلك ما ال تع

 . (ٖ)«لوة ٌكسب باجتماعها لكن ضعٌفة أسانٌدها األخبار وهذه»: السخاوي لال
الثامن: أن المراد: ما ٌستجد من وسابل المواصبلت فً المستمبل. وهذا لول بعض العلماء 

،وابن (ٙ)، وسٌد لطب(٘)، وعبدالرحمن السعدي(ٗ)المراؼً مصطفى بن أحمدالمعاصرٌن منهم: 
ودمحم سٌد ،(ٓٔ)،والشعراوي(5)،وإبراهٌم المطان(1)وأبو زهرة،(2)،وابن عاشور(ٙ)لطب

 ،(ٗٔ)ووهبة مصطفى الزحٌلً، (ٖٔ)، ودمحم علً الصابونً(ٕٔ)، وأبو بكر الجزابري(ٔٔ)طنطاوي
 وؼٌرهم.

وهو والتحدٌث، ٌدل على التجدد  «ٌخلك»الفعل المضارع وعلى هذا المول فإن 
 .وٌحصل الجدٌد فٌها ،تتجدد وتتطوردابما وسابل النمل والمواصبلت، إذ الحاصل فً 
ؼٌر هذه الدواب مما ٌهدى إلٌه العلم وتستنبطه العمول كالمطر البرٌة  لال المراؼً:" 

والبحرٌة والطابرات التً تحمل أمتعتكم وتركبونها من بلد إلى آخر ومن لطر إلى لطر، 
والمطاود الهوابٌة التً تسٌر فى الجو والؽواصات التً تجرى تحت الماء إلى نحو أولبن مما 

 .(٘ٔ)"ٌل والبؽال والحمٌر فى الركوب والزٌنةتعجبون منه، وٌموم ممام الخل
مما ٌكون بعد نزول المرآن من األشٌاء،  ، أي:}وٌخلك ما ال تعلمون{ لال السعدي:" 

التً ٌركبها الخلك فً البر والبحر والجو، وٌستعملونها فً منافعهم ومصالحهم، فإنه لم ٌذكرها 
ٌعرفه العباد، أو ٌعرفون نظٌره، وأما ما لٌس له بؤعٌانها، ألن هللا تعالى ال ٌذكر فً كتابه إال ما 

نظٌر فً زمانهم فإنه لو ذكر لم ٌعرفوه ولم ٌفهموا المراد منه، فٌذكر أصبل جامعا ٌدخل فٌه ما 

ٌعلمون وما ال ٌعلمون، كما ذكر نعٌم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظٌره، كالنخل واألعناب 
ا فً لوله: }فٌهما من كل فاكهة زوجان{ فكذلن هنا ذكر والرمان، وأجمل ما ال نعرؾ له نظٌر

ما نعرفه من المراكب كالخٌل والبؽال والحمٌر واإلبل والسفن، وأجمل البالً فً لوله: }وٌخلك 
 .(ٙٔ)"ما ال تعلمون{
أدخل كُّل ما اخترعنا ، [1لوله تعالى: }َوٌَْخلُُك َما الَ تَْعلَُموَن{ ]النحل:  لال الشعراوي:" 
 .(2ٔ)"البشر من وسابل المواصبلت; حتى النمل باألزرار كالفاكس وؼٌر ذلننحن 

                                                             

 .5/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً حاتم.ٗٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٓٔ(:ص51ٖٕٗوانظر: كنز العلمال) 1ٗٔ/ 1 :كثٌر ابن تفسٌر: فً الحدٌث انظر(ٖ)
 .2٘/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٙٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٕٙٔ-ٕٔٙٔ/ٗفً ظبلل المرآن: (ٙ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (2)
 .ٖٙٔٗ-ٖ٘ٔٗ/1زهرة التفاسٌر: (1)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تٌسٌر التفسٌر: (5)
 .2ٖ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الشعراوي: (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/1تفسٌر الطنطاوي: (ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٖأٌسر التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .5ٔ/ٗٔالتفسٌر المنٌر: (ٗٔ)
 .2٘/ٗٔتفسٌر المراؼً: (٘ٔ)
 .ٖٙٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .2ٖ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الشعراوي: (2ٔ)
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اآلٌة الكرٌمة بما ٌدل على عظٌم لدرته، وسعة علمه،  -سبحانه -ختم لال الطنطاوي:" 
أٌها  -فً الحال واالستمبال، ماال تعلمونه -سبحانه -أى: وٌخلك{، وٌخلك ما ال تعلمون:}فمال
من أنواع المخلولات المختلفة سوى هذه الدواب، كالسفن التً تمخر عباب الماء،  -الناس

والطابرات التً تشك أجواز الفضاء، والسٌارات التً تنهب األرض نهبا لسرعتها، وؼٌر ذلن 
 والتً أوجدها لمنفعتكم ومصلحتكم. -سبحانه -واهمن أنواع المخلولات التً ال ٌعلمها س

العمول  -سبحانه -فمد أوجد -تعالى -وهذه الجملة الكرٌمة تدل على أن المرآن من عند هللا
البشرٌة، التً ألهمها صنع الكثٌر من المخترعات النافعة فً البر وفً البحر وفً الجو، والتً 

 -تعالى -إلى مزٌد فضل هللا -أٌضا -وتشٌر، كرٌملم ٌكن للناس معرفة بها عند نزول المرآن ال
على الناس، حٌث أخبرهم بؤنه سٌخلك لهم فً مستمبل األٌام من وسابل الركوب وؼٌرها، ما فٌه 

 -تعالى -فعلٌهم أن ٌستعملوا هذه الوسابل فً طاعة هللا، منفعة لهم، سوى هذه الدواب التً ذكرها
 .(ٔ)"لوسابل، وأن ٌفتحوا عمولهم لكل ما هو نافعال فً معصٌته وعلٌهم أن ٌتمبلوا هذه ا

هو اآلن  :مضارع مراد به زمن الحال ال االستمبال، أي {،ٌخلكو} لال ابن عاشور:" 
ٌخلك ما ال تعلمون أٌها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم ال ٌشعرون به، فكما خلك لهم األنعام 

اآلن، فٌدخل فً ذلن ما هو ؼٌر معهود  هاوالكراع خلك لهم وٌخلك لهم خبلبك أخرى ال ٌعلمون
أو ؼٌر معلوم للمخاطبٌن وهو معلوم عند أمم أخرى كالفٌل عند الحبشة والهنود، وما هو ؼٌر 
معلوم ألحد ثم ٌعلمه الناس من بعد مثل دواب الجهات المطبٌة كالفممة والدب األبٌض، ودواب 

ول المرآن، فٌكون المضارع مستعمبل فً المارة األمرٌكٌة التً كانت مجهولة للناس فً ولت نز
وٌدخل فٌه كما لٌل ما ٌخلمه هللا من المخلولات فً الجنة، ، الحال للتجدٌد، أي هو خالك وٌخلك

بالمإمنٌن، فالظاهر أنه ؼٌر ممصود من سٌاق االمتنان العام للناس المتوسل  ؼٌر أن ذلن خاص
لً أن هذه اآلٌة من معجزات المرآن الؽٌبٌة  فالذي ٌظهر، به إلى إلامة الحجة على كافري النعمة

العلمٌة، وأنها إٌماء إلى أن هللا سٌلهم البشر اختراع مراكب هً أجدى علٌهم من الخٌل والبؽال 
، وأرتال «بسكبلت»والحمٌر، وتلن العجبلت التً ٌركبها الواحد وٌحركها برجلٌه وتسمى 

، ثم الطابرات التً «أطوموبٌل»وتسمى السكن الحدٌدٌة، والسٌارات المسٌرة بمصفى النفط 
تسٌر بالنفط المصفى فً الهواء. فكل هذه مخلولات نشؤت فً عصور متتابعة لم ٌكن ٌعلمها من 

وإلهام هللا الناس الختراعها هو ملحك بخلك هللا، فاهلل هو الذي ، كانوا لبل عصر وجود كل منها
والعلم وبما تدرجوا فً سلم الحضارة  ألهم المخترعٌن من البشر بما فطرهم علٌه من الذكاء

 .(ٕ)"والتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها، فهً بذلن مخلولة هلل تعالى ألن الكل من نعمته
أي ٌخلك ما نعلم وما ال نعلم، وما كان ٌعلمه العرب، وما اَل ٌعلمونه،  لال أبو زهرة:" 

ولو أن المتؤمل المستبصر تعرؾ إعجاز المرآن فً إخباره بما كان مؽٌبا فً زمان نزوله لوجده 
فإن مما خلمه َّللاَّ تعالى مما كان العرب اَل ٌعلمونه، ولم ٌكن لط فً عصر  فً مثل هذه اآلٌة،
السٌارات التً تنهب األرض نهبا، والطابرات التً تمطع أجواء الفضاء لطعا،  -نزول المرآن 

ومما ٌجري اآلن فً عصر الفضاء فإن ذلن كله خلمه َّللاَّ تعالى، ومكن اإلنسان فً عصره ما 
، وٌعلمه من بعدنا، وال نعلمه نحن  .(ٖ)"لم ٌكن لٌعلمه، وسنرى مما ٌخلمه َّللاَّ

ى خلك األنعام لؤلكل والحمل والجمال، وخلك الخٌل ٌعمب بها عل لال سٌد لطب:" 
والبؽال والحمٌر للركوب والزٌنة.. لٌظل المجال مفتوحاً فً التصور البشري لتمبل أنماط جدٌدة 
من أدوات الحمل والنمل والركوب والزٌنة، فبل ٌؽلك تصورهم خارج حدود البٌبة، وخارج 

ل مكان وزمان صور أخرى، ٌرٌد هللا للناس أن فوراء الموجود فً ك، حدود الزمان الذي ٌظلهم
ٌتولعوها فٌتسع تصورهم وإدراكهم، وٌرٌد لهم أن ٌؤنسوا بها حٌن توجد أو حٌن تكشؾ فبل 

وال ٌمولوا: إنما استخدم آباإنا األنعام والخٌل ، ٌعادوها وال ٌجمدوا دون استخدامها واالنتفاع بها

                                                             

 .ٓٔٔ/1تفسٌر الطنطاوي: (ٔ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 .ٖٙٔٗ-ٖ٘ٔٗ/1زهرة التفاسٌر: (ٖ)
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نص المرآن على هذه األصناؾ فبل نستخدم ما  والبؽال والحمٌر فبل نستخدم سواها. وإنما
إن اإلسبلم عمٌدة مفتوحة مرنة لابلة الستمبال طالات الحٌاة كلها، وممدرات الحٌاة كلها  عداها!.

ومن ثم ٌهٌِّا المرآن األذهان والملوب الستمبال كل ما تتمخض عنه المدرة، وٌتمخض عنه العلم، 
ان الدٌنً المتفتح المستعد لتلمً كل جدٌد فً عجابب وٌتمخض عنه المستمبل. استمباله بالوجد

ولمد جدت وسابل للحمل والنمل والركوب والزٌنة لم ٌكن ٌعلمها أهل ذلن ، الخلك والعلم والحٌاة
الزمان. وستجد وسابل أخرى ال ٌعلمها أهل هذا الزمان. والمرآن ٌهٌِّا لها الملوب واألذهان، ببل 

 .(ٔ)«ال تَْعلَُمونَ  َوٌَْخلُُك ما»جمود وال تحجر 
ثم جاء دور االمتنان بوسابل النمل والمواصبلت الحدٌثة: وٌخلك ما ال  لال الزحٌلً:" 

تعلمون أي وٌخلك لكم ؼٌر هذه الحٌوانات من وسابل النمل كالمطارات والسٌارات والسفن 
 .(ٕ)"والطابرات وؼٌرها

وفً الولت د مخلولات أخرى ؼٌر ما ذكر، ووجبال شن والتحمٌك عندي أن ٌمال: بؤنه 
النحل: } َوٌَْخلُُك َما اَل تَْعلَُمونَ } :ال ٌلزم من ذلن معرفتنا بهذه المخلولات، فمد لال هللا تعالىنفسه 
ِ ٌَْسُجُد َما فًِ السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبَلبَِكةُ } :ولال تعالى ،{ 1 َوهُْم اَل َوّلِِلَّ

ِلكُّلِ  :}ولال تعالى [،11ص: ]} َولَتَْعلَُمنَّ نََبؤَهُ َبْعَد ِحٌنٍ } :ولال تعالى [، 5ٗالنحل: ]} ٌَْستَْكبُِرونَ 
فهذه اآلٌات وما أشبهها تدل على أن هلل تعالى  ،{ 2ٙاألنعام: ]} نَبَإٍ ُمْستَمَرٌّ َوَسْوَؾ تَْعلَُمونَ 

 {،وٌخلك ما ال تعلمون"} :فً تفسٌره أبو السعود اهده، لالمخلولات أخرى ؼٌر ما نعلمه أو نش
ٌخلك فً الدنٌا ؼٌر ما عدد من أصناؾ النعم فٌكم ولكم ماال تعلمون كنهه وكٌفٌة خلمه  :أي

 .(ٖ)" فالعدول إلى صٌؽة االستمبال للداللة على االستمرار والتجدد أو الستحضار الصورة
 الفوابد:
 خلمت للركوب والزٌنة ال ٌنفً منفعة أخرى فٌها وهً أكلكون الخٌل والبؽال والحمٌر  -ٔ

لحوم الخٌل لثبوت السنة بإباحة لحوم الخٌل، ومنع لحوم البؽال والحمٌر كما فً 
 الصحٌحٌن.

من طرٌك ابن عباس: "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن رسول هللا وفً الحدٌث: سعة علمه سبحانه وتعالى،  -ٕ
ً وِعلُمَن وِعْلُم جمٌع الخبلبك فً علم هللا إالَّ مثل ما أخذ أن الَخِضَر لال لموسى ما علم
، وٌشهد لهذا لوله تعالى: }وما أُوتٌِتُْم ِمَن الِعلِم إالَّ (ٗ)هذا العصفور من هذا البحر "

 [.1٘لَلٌِبلً{ ]اإلسراء: 
سٌارات هللا للبشر اختراع التٌسٌر  :َوٌَْخلُُك َما اَل تَْعلَُموَن{ ٌستفاد من لوله تعالى} -ٖ

ً أخرى لمزٌد من  وتطوٌروالطٌارات والمطارات ،  السفن، وسٌخترع البشر أنواعا
 االنتفاع بها.

الموجودات صدرت عن هللا ال على سبٌل المصد واالختٌار بطبلن نظرٌة ابن سٌنا: أن  -ٗ
 بل ضرورة.

وال شن أن كل عالل ٌدرن بطبلن تلن النظرٌة وفسادها ومنافاتها للفطرة 
السلٌمة التً لم تتلوث باآلراء الفلسفٌة، ولد لوبلت تلن النظرٌة وؼٌرها باالستخفاؾ 

إن هذا الذي ذهبوا إلٌه "واالستهزاء من جانب العلماء فنجد مثبلً ابن خلدون ٌمول: 
لموجودات كلها إلى العمل األول، واكتفاإهم به فً باطل بجمٌع وجوهه، فؤما إسنادهم ا

الترلً إلى الواجب، فهو لصور عما وراء ذلن من رتب خلك هللا، فالوجود أوسع نطالاً 
 .(٘){"وٌخلك ما ال تعلمون}من ذلن، 

 

                                                             

 .ٕٕٙٔ-ٕٔٙٔ/ٗ:فً ظبلل المرآن (ٔ)
 .5ٔ/ٗٔالتفسٌر المنٌر: (ٕ)
 .51/٘تفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .(ٖٔٓٗ) و( ٕٕٔ) والبخاري ،1ٔٔ/ ٘ أحمد أخرجه(ٗ)
 .ٙٔ٘ : خلدون ابن ممدمة(٘)
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 المرآن
ِ لَْصُد الس بٌِِل َوِمْنَها َجائٌِر َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعٌنَ   [1({ ]النحل : 1) }َوَعلَى ّللا 

 التفسٌر:
وعلى هللا بٌان الطرٌك المستمٌم ِلهداٌتكم، وهو اإلسبلم، ومن الطرق ما هو مابل ال ٌُوصل إلى 
 الهداٌة، وهو كل ما خالؾ اإلسبلم من الملل والنحل. ولو شاء هللا هداٌتكم لهداكم جمٌعًا لئلٌمان.

ِ لَْصُد السَّبٌِِل{لوله تعالى:  وعلى هللا بٌان الطرٌك المستمٌم  ، أي:"[5]النحل :  }َوَعلَى َّللاَّ
 .(ٔ)"ِلهداٌتكم، وهو اإلسبلم

لما ذكر تعالى من الحٌوانات ما ٌَُسار علٌه فً السبل الحسٌة ، نبه على  لال ابن كثٌر:" 
الطرق المعنوٌة الدٌنٌة ، وكثًٌرا ما ٌمع فً المرآن العبور من األمور الحسٌة إلى األمور 

اِد التَّْمَوى { ]البمرة : المعنوٌة  ٌَْر الزَّ ُدوا فَإِنَّ َخ [ ، 52ٔالنافعة الدٌنٌة ، كما لال تعالى : } َوتََزوَّ
ٌٌْر  ٌْكُْم ِلبَاًسا ٌَُواِري َسْوآتِكُْم َوِرًٌشا َوِلَباُس التَّْمَوى ذَِلَن َخ { ولال : } ٌَا َبنًِ آَدَم لَْد أَنزْلنَا َعلَ

 [.ٕٙ]األعراؾ : 
( وٌبلؽون علٌها ٔفً هذه السورة الحٌوانات من األنعام وؼٌرها ، التً ٌركبونها )ولما ذكر 

شرع فً ذكر  -حاجة فً صدورهم ، وتحمل أثمالهم إلى الببلد واألماكن البعٌدة واألسفار الشالة 
 الطرق التً ٌسلكها الناس إلٌه ، فبٌن أن الحك منها ما هً موصلة إلٌه ، فمال : } َوَعلَى َّللاَِّ 
َق بِكُ  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ْم َعْن لَْصُد السَّبٌِِل { كما لال : } َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما َفاتَّبِعُوهُ َوال تَت

ًَّ ُمْستَِمٌٌم { ]الحجر : َٖ٘ٔسبٌِِلِه { ]األنعام :   .(ٕ)"[ٔٗ[ ، ولال : } َهذَا ِصَراطٌ َعلَ
ِ لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[5 لَْصُد السَّبٌِِل{ ]النحل : }َوَعلَى َّللاَّ

 .(ٖ)مجاهد طرٌك الحك على هللا. أحدها: معناه:
 .(ٗ)الثانً: أنه االسبلم. لاله السدي

، (ٙ)، ولتادة(٘). لاله ابن عباسوعلى هللا البٌان، أي: تبٌن الهدى والضبللالثالث: معناه: 
 .(1)، ومماتل(2)والضحان
ٌمول: على هللا البٌان، ٌبٌن الهدى من الضبللة، وٌبٌن السبٌل التً  لال الضحان:" 

 .(5)"تفّرلت عن سبله، ومنها جابر
 .(ٓٔ)"على هللا بٌان حبلله وحرامه وطاعته ومعصٌته ولال لتادة:" 
 .(ٔٔ)"طرٌك الهدى«: السبٌل» ولال ابن زٌد:" 
 .(ٕٔ)"طرٌك السنة :}لصد السبٌل{ ولال التستري:" 
والسبٌل لصد الطرٌك، الهدى إلى الجنة، كموله: }إن علٌنا للهدى{  بن سبلم:"لال ٌحٌى  
 .(ٖٔ)"[ٔٗ[ ، وكموله: }لال هذا صراط علً مستمٌم{ ]الحجر: ٕٔ]اللٌل: 
لوُل مجاهد هاهنا ألوى من حٌث السٌاق ; ألنه تعالى أخبر أن ثم طرًلا  لال ابن كثٌر:" 

تسلن إلٌه ، فلٌس ٌصل إلٌه منها إال طرٌُك الحك ، وهً الطرٌك التً َشَرعها ورضٌها وما 

                                                             

 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2٘ٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:21ٕٕ/2(:ص25ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٓٙ٘/ٗانظر تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘ٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:21ٕٕ/2(:ص21ٕٗٔ(، و)22ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .21ٕٕ/2(:ص1ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1٘/ٔاالعتصام للشاطبً: (ٕٔ)
 .ٖ٘/ٔتفسٌر حٌى بن سبلم: (ٖٔ)
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أي : حابد مابل  ،عداها مسدودة  واألعمال فٌها مردودة ; ولهذا لال تعالى : } َوِمْنَها َجابٌِر {
 .(ٔ)"زابػ عن الحك

 وفً هإالء الجابرٌن عن سبٌل الحك، لوالن : 
 .(ٕ)أحدهما : أنهم أهل األهواء المختلفة ، لاله ابن عباس

 .(ٖ)"السبٌل المتفرلة ولال ابن عباس:" 
 .(ٗ)الثانً : ملل الكفر

ولو شاء }ٌمال: الجابر الٌهودٌة والنصرانٌة. ٌدل على هذا أنه المول لوله  لال الفراء:" 
 .(٘){"أجمعٌنلهداكم 
ومن الطرق ما هو مابل ال ٌُوصل إلى  ، أي:"[5}َوِمْنَها َجاِبٌر{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"الهداٌة، وهو كل ما خالؾ اإلسبلم من الملل والنحل
 .(2)"أي من السبل، سبل الشٌطان لال لتادة:" 
 .(1)"على السبٌل ناكب عن الحك ولال لتادة:" 
 .(5)"من السبل سبٌل جابر :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)"ٌمول ومن السبٌل ما تكون جابرة على الهدى لال مماتل:" 
ومن السبٌل جابر، أي: عن السبٌل جابر، وهو الكافر، جار  لال ٌحٌى بن سبلم:أي:" 

 .(ٔٔ)"عن سبٌل الهدى
 .(ٕٔ)"أي : حابد مابل زابػ عن الحك لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)"مإنثة فً لؽة أهل الحجاز {السبٌل }لال األخفش:" 
 .(ٗٔ)"ٌعنً: السبل المتفّرلة {،َوِمْنَها َجابِرٌ :"}ن ابن عباس، لوله ع 
 .(٘ٔ)"ٌمول: األهواء المختلفة {،َوِمْنَها َجابِرٌ :"}ن ابن عباس، لوله وع 

 .(ٙٔ)"السبل التً تفّرلت عن سبٌله :ٌعنً ،َوِمْنَها َجابِرٌ  عن الضحان :"} 
 .(2ٔ)"السبل المتفرلة عن سبٌله {،َوِمْنَها َجاِبرٌ :"}عن ابن جرٌج  
َوال } :لال: من السبل جابر عن الحّك لال: لال هللا {،َوِمْنَها َجاِبرٌ "}لوله عن ابن زٌد : 

َق بِكُْم َعْن َسبٌِِلهِ  َّبِعُوا السُّبَُل فَتََفرَّ  .(1ٔ){"تَت
أبا بكر، أرأٌت لول هللا تعالى: سبل عاصم بن بهدلة ولٌل له: ٌا "وذكر ابن وضاح لال:  

}وعلى هللا لصد السبٌل ومنها جابر ولو شاء لهداكم أجمعٌن {؟ لال: حدثنا أبو وابل  عن عبد 
خطا مستمٌما، وخط خطوطا عن ٌمٌنه   هللا بن مسعود رضً هللا عنه لال: "خط عبد هللا

                                                             

 .ٓٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .21ٕٕ/2(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .21ٕٕ/2(:ص21ٕٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .51/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .21ٕٕ/2(:ص1ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٙ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٓٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٔتفسٌر حٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٗٔٗ/ٕمعانً المرآ،: (ٖٔ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .2ٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
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فمال للخط المستمٌم )هذا سبٌل هللا(،  وخطوطا عن شماله، فمال: "خط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هكذا،
وللخطوط التً عن ٌمٌنه وشماله  هذه سبل متفرلة، على كل سبٌل منها شٌطان ٌدعو إلٌه، 

 .(ٔ)"والسبٌل مشتركة، لال هللا تعالى: }وأن هذا صراطً مستمٌما فاتبعوه{  إلى آخرها
بدع، ال تختص ببدعة فهذا التفسٌر ٌدل على شمول اآلٌة لجمٌع طرق ال لال الشاطبً:" 
 .(ٕ)"دون أخرى
لالوا:  لال الشاطبً:" .(ٖ)"«ومنكم جابر»لال لتادة : وفً لراءة عبدهللا بن مسعود:  

 .(ٗ)"ٌعنً هذه األمة
ولو شاء هللا هداٌتكم لهداكم  ، أي:"[5}َوَلْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(٘)"جمٌعًا لئلٌمان
ٌمول: ولو شاء هللا للطؾ بجمٌعكم أٌها الناس بتوفٌمه، فكنتم تهتدون  الطبري:"لال  

 .(ٙ)"وتلزمون لصد السبٌل، وال تجورون عنه، فتتفّرلون فً سبل عن الحّك جابرة
َولَْو }لو شاء لهداكم أجمعٌن لمصد السبٌل، الذي هو الحّك، ولرأ  عن ابن زٌد، لال:" 

َنا كُلَّ نَْفٍس هَُداَها} :اآلٌة، ولرأ {،ً األْرِض كُلُُّهْم َجِمٌعًاَشاَء َربَُّن آلَمَن َمْن فِ  ٌْ ...  {َولَْو ِشبَْنا آلتَ
 .(2)"اآلٌة
 الفوابد:
 .الهداٌة أعظم النعم وأول الحجج على العبدأن  -ٔ
جاء فً ذّم البدعة نصوص كثٌرة من الكتاب والسنة، وحذّر منها ، ذم البدعة فً الدٌن -ٕ

 .(1)لهم بإحسان الصحابة والتابعون
اإلسبلم هو السبٌل التً بٌنها هللا تعالى فضبل منه ورحمة وما عداه فهً سبل جابرة عن  -ٖ

 العدل والحك.

أن هللا أحكم الحاكمٌن وأن ربنا ال ٌظلم أحدا، ولذلن فهو ال ٌجبر اإلنسان  ال رٌب فً -ٗ
على اإلٌمان أو الكفر. وأما اآلٌات المشار إلٌها من كونه ٌضل من ٌشاء وٌهدي من 
ٌشاء، فهذا حك فإن هللا تعالى ٌهدي من ٌشاء بفضله وٌضل من ٌشاء بعدله وهذا كله 

ٌات دلٌل على أن مشٌبة هللا فوق مشٌبة عباده، ولكنها ال تنفً بحكمته سبحانه، فهذه اآل
وجود مشٌبة للعباد; بدلٌل اآلٌات السابك ذكرها، وإن طلبت دلٌبل محسوسا على ذلن 
فمارن بٌن تحرٌن اإلنسان لٌده، وبٌن ارتعاشها وحركتها ال إرادٌا، فإنن ستجد فرلا وال 

إلنسان له مشٌبة، إذا شاء حرن ٌده وإذا شاء بد، وهذا الفرق هو دلٌل عدم الجبر، وأن ا
لم ٌحركها، إال أن هذا وذان ال ٌكونان إال بإذن هللا، فلوال أن هللا أذن له بذلن لم ٌستطع 
فعله، ولكن هذا ال ٌعنً أنه مسلوب اإلرادة والمشٌبة، كهذا الذي ترتعش ٌده دون إرادة 

 .منه، والفرق واضح بٌن الحالٌن
للعبد مشٌبة، وأنه لٌس مسلوب اإلرادة واالختٌار، فبل عجب من فإذا تمرر أن 

ونحن لسنا مخٌرٌن بإطبلق، كما أننا لسنا مسٌرٌن .كونه ٌجازى على ما ٌختاره وٌفعله
 .بإطبلق

 
 المرآن

                                                             

 .(1٘ص) تخرٌجه وتمدم ،(1ٖص) عنها والنهً البدع فً وضاح ابن اإلمام رواه(ٔ)
 .12/ٔاإلعتصام: (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٗ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:2ٙٔ/2ٔوالطبري:، 21ٕٕ/2(:ص1ٕٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٙ/ٔاالعتصام: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 وما بعدها . 2ٓٙ/ٕللتوسع فً هذا الموضوع، انظر: عمٌدة المسلم فً ضوء الكتباب والسنة: (1)
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 [ٓٔ{ ]النحل : (ٓٔ}هَُو ال ِذي أَْنَزَل ِمَن الس َماِء َماًء لَكُْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فٌِِه تُِسٌُموَن )
 التفسٌر:

هو الذي أنزل لكم من السحاب مطًرا، فجعل لكم منه ماًء تشربونه، وأخرج لكم به شجًرا 
ها ونْفعُها.  تَْرَعْون فٌه دوابّكم، وٌعود علٌكم َدرُّ

هو الذي أنزل لكم من  ، أي:"[ٓٔ}هَُو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"السحاب مطًرا
ٌمول تعالى ذكره: والذي أنعم علٌكم هذه النعم، وخلك لكم األنعام والخٌل  لال الطبري:" 

 .(ٕ)مطرا"وسابر البهابم لمنافعكم ومصالحكم، هو الرّب الذي أنزل من السماء 
 .(ٖ)"م منه ماًء تشربونهفجعل لك ، أي:"[ٓٔ}لَكُْم ِمْنهُ َشَراٌب{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"لكم من ذلن الماء، شراب تشربونه لال الطبري:" 
وأخرج لكم به شجًرا تَْرَعْون  ، أي:"[ٓٔ}َوِمْنهُ َشَجٌر فٌِِه تُِسٌُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

ها ونْفعُها  .(٘)"فٌه دوابّكم، وٌعود علٌكم َدرُّ
ٌمول: فً  {،فٌِِه تُِسٌُمونَ ، }ومنه شراب أشجاركم، وحٌاة ؼروسكم ونباتها لال الطبري:" 

 .(ٙ)"الشجر الذي ٌنبت من الماء الذي أنزل من السماء تسٌمون، ترعون
 .(2)"ترعون إبلكم ن{،تسٌمو}لوله:  لال الفراء:" 
ٌمول: شجر ٌرعون فٌه أنعامهم  {،َوِمْنهُ َشَجٌر فٌِِه تُِسٌُمونَ :"}عن ابن عباس، لوله  
 .(1)"وشاءهم
لتادة، . وروي عن ابن عباس، و(5)": ترعون{، لالفٌِِه تُِسٌُمونَ ، لوله: "}عكرمةعن  

 .(ٓٔ)، وابن زٌد مثل ذلنعبد هللا بن عبد الرحمن بن أبزىوالضحان، و
 .(ٔٔ)"إلسامة: الّرعٌة لال ابن زٌد:" 

 الفوابد:
والتصرٌؾ فً الكلٌات والجزبٌات مع اختبلؾ أنواعها تمرٌر االختصاص بالتدبٌر  -ٔ

 .واالستدالل بذلن عل إلهٌته وحده ال شرٌن له
التفكر فً خلك السموات واألرض وما فٌهما من اآلٌات الدالة على عظمته وكمال  -ٕ

 .لدرته وأنه اإلله الواحد األحد الذي ال تنبؽً العبادة إال له وحده دون من سواه
 .المراد بذلن السحاب، نزول الماء من السماء أن  -ٖ
 -تعالى  -ذكر هللا ، إذ الماء من السماء لٌنبت به الزرع -تبارن وتعالى  -إنزال هللا  -ٗ

نعمته على عباده فً إنزاله الماء من السماء، والمراد به إنزاله من السحاب، ولد جعل 
د ودوابُّهم ومواشٌهم، ومنه تتؽذى من هذا الماء النازل من السماء شراباً ٌشرب منه العبا

اآلبار وتتدفك العٌون، ومنه ما ٌسمً الزرع والشجر الذي فٌه تسٌمون أنعامكم، أي: 
 .ترعونها فٌه

 
 المرآن

                                                             

 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51/ٕمعانً المرآن: (2)
 .22ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .21ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .21ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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ٌْتُوَن َوالن ِخٌَل َواْْلَْعنَاَب َوِمْن كُّلِ الث َمَراِت إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً  ْرَع َوالز  ِلمَْوٍم  }ٌُْنبُِت لَكُْم بِِه الز 
 [ٔٔ({ ]النحل : ٌَٔٔتَفَك ُروَن )
 التفسٌر:

ٌُخرج لكم من األرض بهذا الماء الواحد الزروع المختلفة، وٌُخرج به الزٌتون والنخٌل 
واألعناب، وٌُخرج به كل أنواع الثمار والفواكه. إن فً ذلن اإلخراج لداللةً واضحة لموم 

 ٌتؤملون، فٌعتبرون.
ٌْتُوَن َوالنَِّخٌَل َواأْلَْعنَاَب{ ]النحل :  }ٌُْنِبتُ لوله تعالى:  ْرَع َوالزَّ  ، أي:"[ٔٔلَكُْم بِِه الزَّ

ٌُخرج لكم من األرض بهذا الماء الواحد الزروع المختلفة، وٌُخرج به الزٌتون والنخٌل 
 .(ٔ)"واألعناب، وٌُخرج به كل أنواع الثمار والفواكه

ربكم بالماء الذي أنزل لكم من السماء  ٌمول تعالى ذكره: ٌُنبت لكم لال الطبري:" 
 .(ٕ)"زرَعكم وزٌتونَكم ونخٌلكم وأعنابكم

أي : ٌخرجها من األرض بهذا الماء الواحد ، على اختبلؾ صنوفها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"وطعومها وألوانها وروابحها وأشكالها

أي: ٌنبت هللا لكم بالماء الذي أنزل }الزرع والزٌتون والنخٌل واألعناب  لال البؽوي:" 
 .(ٗ){"ومن كل الثمرات

 .(٘)بالنون ،«ننبت»:ولرأ عاصم برواٌة المفضل وحماد وٌحٌى 
وٌُخرج به كل أنواع الثمار  ، أي:"[ٔٔ}َوِمْن كُّلِ الثََّمَراِت{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"والفواكه
من كّل الفواكه ؼٌر ذلن أرزالا لكم وألواتا وإداما وفاكهة، نعمة  :ٌعنً الطبري:"لال  

 .(2)"منه علٌكم بذلن وتفّضبل وُحجة على من كفر به منكم

 ؟ «ومن كل الثمرات»:لم لٌل  فإن للت: لال الزمخشري:" 
للت: ألن كل الثمرات ال تكون إال فً الجنة، وإنما أنبت فً األرض بعض من كلها 

 .(1)"للتذكرة
ٌَتَفَكَُّروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  إن فً ذلن اإلخراج  ، أي:"[ٔٔ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم 

 .(5)"لداللةً واضحة لموم ٌتؤملون، فٌعتبرون
ٌمول جّل ثناإه: إن فً إخراج هللا بما ٌنزل من السماء من ماء ما وصؾ  لال الطبري:" 

لكم لداللة واضحة، وعبلمة بٌنة  لموم ٌعتبرون مواعظ هللا، وٌتفكَّرون فً حججه، فٌتذكرون 
 .(ٓٔ)"وٌنٌبون

«: اآلٌة»و"، ٌنظرون فٌستدلون بها علٌه وعلى لدرته وحكمته لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔٔ) الداللة الواضحة

ْن َخلََك  لال ابن كثٌر:"  أي : داللة وحجة على أنه ال إله إال هللا ، كما لال تعالى : } أَمَّ
ْن تُْنبِتُوا السََّماَواِت َواألْرَض َوأَنزَل لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْنبَتَْنا بِِه َحَدابَِك ذَاَت بَْهَجٍة َما َكاَن لَكُْم أَ 

ِ بَْل هُْم لَْوٌم ٌَْعِدلُوَن { ]النمل :  َشَجَرَها أَإِلَهٌ َمعَ   .(ٔ)"[َّٓٙللاَّ
                                                             

 .1ٕٙفسٌر المٌسر:الت (ٔ)
 .25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٓٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .52٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .52٘/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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 المرآن

َراٌت بِأَْمِرِه إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَا ٌَْل َوالن َهاَر َوالش ْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخ  َر لَكُُم الل  ٍت ِلمَْوٍم }َوَسخ 
 [ٕٔ({ ]النحل : ٌَْٕٔعِملُوَن )

 التفسٌر:
ر لكم  ر لكم الشمس ضٌاء، والممر نوًرا ولمعرفة وسخَّ اللٌل لراحتكم، والنهار لمعاشكم، وسخَّ

السنٌن والحساب، وؼٌر ذلن من المنافع، والنجوم فً السماء مذلبلت لكم بؤمر هللا لمعرفة 
األولات، ونضج الثمار والزروع، واالهتداء بها فً الظلمات. إن فً ذلن التسخٌر لَدالبَل 

  عملون عن هللا حججه وبراهٌنه.واضحةً لموم سٌ
َل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلمََمَر{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌْ َر لَكُُم اللَّ ر لكم  ، أي:"[ٕٔ}َوَسخَّ وسخَّ

ر لكم الشمس ضٌاء، والممر نوًرا ولمعرفة السنٌن  اللٌل لراحتكم، والنهار لمعاشكم، وسخَّ
 .(ٕ)"والحساب، وؼٌر ذلن من المنافع

ٌمول تعالى ذكره: ومن نِعَمه علٌكم أٌها الناس مع التً ذكرها لبل أن  لال الطبري:" 
َوالشَّْمَس }سخر لكم اللٌل والنهار ٌتعالبان علٌكم، هذا لتصّرفكم فً معاشكم، وهذا لسكنكم فٌه، 

 .(ٖ)"لمعرفة أولات أزمنتكم وشهوركم وسنٌنكم، وصبلح معاٌشكم {َواْلمََمرَ 
تصٌٌرها نافعة لهم، حٌث ٌسكنون باللٌل،  معنى تسخٌرها للناس:لال الزمخشري:" 

 .(ٗ) "وٌبتؽون من فضله بالنهار، وٌعلمون عدد السنٌن والحساب بمسٌر الشمس والممر
ٌنبه تعالى عباده على آٌاته العظام ، ومننه الجسام ، فً تسخٌره اللٌل  لال ابن كثٌر:" 

ن ، والنجوم الثوابت والسٌارات ، فً أرجاء السموات والنهار ٌتعالبان ، والشمس والممر ٌدورا
نورا وضٌاء لمهتدٌن بها فً الظلمات ، وكل منها ٌسٌر فً فلكه الذي جعله هللا تعالى فٌه ، 

ٌسٌر بحركة ُممدرة ، ال ٌزٌد علٌها وال ٌنمص منها ، والجمٌع تحت لهره وسلطانه وتسخٌره 
ُ الَِّذي َخَلَك السََّماَواِت َواألْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ وتمدٌره وتسٌٌره ، كما لال : } إِنَّ َربَّ  كُُم َّللاَّ

َراٍت بِ  ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ؤَْمِرِه أاَل اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش ٌُْؽِشً اللَّ
ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن { ]األعراؾ : لَهُ اْلَخْلُك َواألْمُر تَبَاَرَن   .(٘)"[َّٗ٘للاَّ
َراٌت ِبؤَْمِرِه{ ]النحل : لوله تعالى: والنجوم فً السماء مذلبلت  ، أي:"[ٕٔ}َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

 .(ٙ)"لكم بؤمر هللا لمعرفة األولات، ونضج الثمار والزروع، واالهتداء بها فً الظلمات
لكم بؤمر هللا تجري فً فلكها لتهتدوا بها فً ظلمات البّر  لال الطبري:}مسخرات{" 
 .(2)"والبحر
بالرفع على الخبر واالبتداء، ولرأ ابن «: والنجوم مسخرات» :روى حفص عن عاصم 

 .(1)كلها بالرفع على االبتداء والخبر« والنجوم مسخرات» :عامر والشمس والممر
ٌَاٍت لوله تعالى: إن فً ذلن التسخٌر  ، أي:"[ِٕٔلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]النحل : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَل

 .(5)"لَدالبَل واضحةً لموم سٌعملون عن هللا حججه وبراهٌنه
ٌمول تعالى ذكره: إن فً تسخٌر هللا ذلن على ما سخره لدالالت  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"هللا وٌفهمون عنه تنبٌهه إٌاهم واضحات لموم ٌعملون حجج

                                                                                                                                                                               

 .ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .52٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
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أي : لدالالت على لدرته الباهرة وسلطانه العظٌم ، لموم ٌعملون عن هللا  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٕ)"وٌفهمون حججه

، ألن اآلثار العلوٌة أظهر داللة على «العمل»وذكر «. اآلٌة»فجمع لال الزمخشري:" 
 .(ٖ) "المدرة الباهرة، وأبٌن شهادة للكبرٌاء والعظمة

اعلم أن هللا تعالى لما أراد إظهار علمه أودع علمه العمل، وحكم  لال سهل بن عبدهللا:"
 .(ٗ)"أنه ال ٌصل أحد إلى شًء منه إال بالعمل، فمن فاته العمل فمد فاته العلم

 
 المرآن

 [ٖٔ]النحل :  ({ٖٔ}َوَما ذََرأَ لَكُْم فًِ اْْلَْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَذ ك ُروَن )

 التفسٌر:
ر ما خلمه لكم فً األرض من الدواّبِ والثمار والمعادن، وؼٌر ذلن مما تختلؾ ألوانه  وسخَّ
ومنافعه. إن فً ذلن الَخْلك واختبلؾ األلوان والمنافع لَعبرةً لموم ٌتعظون، وٌعلمون أنَّ فً 

 عبادة.تسخٌر هذه األشٌاء عبلماٍت على وحدانٌة هللا تعالى وإفراده بال
ر ما خلمه  ، أي:"[ٖٔ}َوَما ذََرأَ لَكُْم فًِ اأْلَْرِض ُمْختَِلًفا أَْلَوانُهُ{ ]النحل : لوله تعالى:  وسخَّ

 .(٘)"لكم فً األرض من الدواّبِ والثمار والمعادن، وؼٌر ذلن مما تختلؾ ألوانه ومنافعه
وسخر لكم ما خلك لكم فً األرض مختلفا ألوانه من الدواّب  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)"والثمار
أي: وما خلك لكم فً األرض من الدواب واألشجار والثمار مختلفا  لال أبو اللٌث:" 
 .(2)"ألوانه

ٌعنى: ما خلك فٌها من حٌوان وشجر وثمر وؼٌر ذلن مختلؾ لال الزمخشري:" 

 .(1) "الهٌبات والمناظر
ما خلك فً األرض من   لما نبه سبحان على معالم السماوات ، نبه على كثٌر:"لال ابن  

األمور العجٌبة واألشٌاء المختلفة ، من الحٌوانات والمعادن والنباتات والجماداتعلى اختبلؾ 
 .(5)"ألوانها وأشكالها ، وما فٌها من المنافع والخواص

هو الدواب واألشجار لال: ،"ْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ{}َوَما ذََرأَ لَكُْم فًِ اأْلَ  عن لتادة: لوله: 
 .(ٓٔ)"والثمار
ٌمول: وما خلك لكم مختلفا ألوانه من الدواّب،  {،َوَما َذَرأَ لَكُْم فًِ األْرِض وعن لتادة:"} 

 .(ٔٔ)"ومن الشجر والثمار، نعم من هللا متظاهرة فاشكروها هلل
إن فً ذلن الَخْلك  ، أي:"[ِٖٔلَمْوٍم ٌَذَّكَُّروَن{ ]النحل : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً لوله تعالى: 

واختبلؾ األلوان والمنافع لَعبرةً لموم ٌتعظون، وٌعلمون أنَّ فً تسخٌر هذه األشٌاء عبلماٍت 
 .(ٕٔ)"على وحدانٌة هللا تعالى وإفراده بالعبادة

 .(ٔ)"أي فً اختبلؾ ألوانها لعبرة لموم ٌتعظون لال أبو اللٌث:" 

                                                                                                                                                                               

 .1ٓٔ-25ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .52٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٓتفسٌر التستري: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕبحر العلوم: (2)
 .52٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:ص2ٗٗٔأخرجه عبدالرزاق فً تفسٌره) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)" أي : آالء هللا ونعمه فٌشكرونها "، ِلمَْوٍم ٌَذَّكَُّروَن{ لال ابن كثٌر:} 
 .(ٖ)"ٌعتبرون {، أي: ٌَذَّكَُّرونَ  }لال البؽوي: 

 [:ٖٔ-ٔٔفوابد اآلٌات:]
فضٌلة التفكر والتذكر والتعمل وذم أضدادها ألن اآلٌات الكونٌة كاآلٌات المرآنٌة إذا لم  -ٔ

ٌهتدي إلى معرفة الحك المنشود وهو معرفة هللا تعالى لٌعبده بالذكر ٌتفكر فٌها العبد ال 
 والشكر وحده دون سواه.

 ومن فوابد اآلٌات: إثبات وجود هللا تعالى. -ٕ
ٌتمثل بوضوح فً كل هذا الوجود، من أصؽر  -سبحانه وتعالى-وجوده فإن 

ة على وجود هللا مخلوق إلى أكبره ومن الذرة إلى المجرة، بل إن اإلنسان من أكبر األدل
الحكٌم الخبٌر، فؤي موجود ٌستطٌع أن ٌزعم أنه هو الذي أوجد نفسه، وعلى الصورة 
التً أرادها أو لدر لنفسه رزله وأجله ومصٌره بعد ذلن؟! لكن هنان فبة شاذة استهواهم 
الشٌطان فمات للبهم وإن كانوا أحٌاء ٌرزلون، فذهبوا ٌعترضون على وجود هللا تعالى 

فبة هم المبلحدة، ولمد كثرت الردود على المبلحدة فً هذه المضٌة الخطٌرة بما وهذه ال
ال ٌكاد ٌحتاج إلى زٌادة، لكن المإمن السلٌم الفطرة الذي لم تنحرؾ به شٌاطٌن اإلنس 

أجل وأعظم من أن  -عز وجل-والجن حصل فً للبه تضاٌك من سرد هذه األدلة; فاهلل 
 ٌثبته أو ٌجادل خصومه إلثبات وجوده.ٌحتاج وجوده إلى شخص من الناس 

ال ٌمكن أن نجد إنسانًا سلٌم العمل والفطرة ٌعتمد أن هللا سبحانه وتعالى ٌخفى 
على عباده، فالعمل والكون كله وجمٌع المخلولات من نبات وجماد وحٌوان وإنسان 
ه وؼٌرها ومن ساكن ومتحرن، كلها تدل على وجود هللا سبحانه وتعالى، وتشهد بمدرت
وحكمته ولطفه وعظمته جمٌع ذرات هذا الكون، ولذلن فلسنا فً حاجة إلى اإلتٌان 

صلى -بحشود من األدلة، وما أكثرها على وجود هللا وما أكثرها فً كتاب هللا وسنة نبٌه 
ما ٌشفً وٌكفً لمن عنده أدنى شن فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا علٌه وسلم، ففً كتاب هللا وسنة نبٌه 

 عز وجل.-المولى وجود 
هً ألوى  ومن العجٌب أن ٌستدل المبلحدة على إنكار وجود هللا تعالى بؤدلة

-األدلة على وجوده وخلمه لهذا الكون وتدبٌره له، ولعل الذٌن جرءوا فنفوا وجود هللا 
إنما حملهم على هذا ما وجدوه من أوصاؾ اإلله سبحانه فً التوراة  -عز وجل

-ٌدي الٌهود والنصارى، فهم ٌصفونه فً هذه الكتب المحرفة واإلنجٌل، التً حرفت بؤ
من أنه شاخ وكبر وٌنسى وٌؤكل وٌشرب وٌمشً وٌجلس وٌحزن وٌندم وٌهم  -وحاشاه

 بالشًء ثم ال ٌفعله، تعالى هللا عما ٌصفون.
نعم; إن مثل هذا اإلله بصفاته من السهل جدًّا إنكاره، خصوًصا إذا أضفنا إلٌه 

ت فً التلمود، من تعلمه ببنً إسرابٌل وتدلٌله لهم وؼضبه أحٌاًنا الصفات التً ورد
علٌهم، ثم ٌضرب وجهه وٌندم وٌبكً وٌلعب مع الحوت الكبٌر، إلى آخر تلن الصفات 
التً تدل على سموط المتصؾ بها، فضبًل عن اعتماد احترامه، ولكننا ال نبحث عن هذا 

أنه ٌحابً الظلمة، أو أنه ال وجود له إال  اإلله وال عن اإلله الذي اعتمدت الشٌوعٌة فٌه
فً أذهان الرجعٌٌن ألنه ؼٌر منظور وؼٌر موجود، متجاهلٌن أنه لٌس كل موجود حتًما 
ٌُرى، كوجود الهواء الذي نحس به وال نراه وكوجود العمل فً اإلنسان، إذ نفرق بٌن 

اذبٌة والمؽناطٌسٌة المجنون وبٌن العالل بوجود الروح إذ نفرق بٌن الحً والمٌت، والج
 والكهرباء وؼٌرها من األمثلة التً ال تحصى.

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٙ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 . ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي:(ٖ)
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فنحن نإمن بهذا اإلله الذي ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور، اإلله الذي 
ٌعلم السر وأخفى، إله خلك فسوى ولدر فهدى وأخرج المرعى فجعله ؼثاء أحوى، 

د تٌمن كل إنسان أنه لم نإمن بهذا اإلله الحك ونكفر ونلعن من ٌشن فً وجوده، فلم
ٌخلك نفسه وأن فالد الشًء ال ٌعطٌه، فبل المادة وال الطبٌعة خلمت أحًدا، إذ إن المادة 
والطبٌعة مخلولة ممهورة، كما أنه ال ٌجرإ أحد على أن ٌمول: إنه ٌخلك شٌبًا ما أو إنه 

منهم  المبلحدة، وما جحد من جحد خلك نفسه أو ؼٌره، ولد استٌمن بهذا حتى أكابر
وجود هللا إال عناًدا واستكباًرا وبؽًضا للكنٌسة ورجالها، ولمد صاح المفكرون فً 

الصادرة على ضبلل -أوروبا وشهدوا على النصرانٌة واإللحاد بالضبلل، وهذه الشهادة 
إنما هً أكبر دلٌل على أن اإللحاد ال استمرار له وال مكان،  -هذه الطوابؾ من أهلها
 كما انتهت سابر األفكار الباطلة. -إن شاء هللا تعالى-رضة ستنتهً وإنما هو زوبعة عا

ومن الذٌن شهدوا على ذلن من علماء أوروبا "رسل تشارلز أرمست" وهو 
أستاذ لؤلحٌاء والنبات بجامعة "فرانكفورت" بؤلمانٌا حٌث لال هذا األستاذ: "لمد وضعت 

ت، فذهب بعض الباحثٌن إلى أن نظرٌات عدٌدة لكً تفسر نشؤة الحٌاة من عالم الجمادا
الحٌاة لد نشؤت من البروتوجٌن أو من الفٌروس، أو من تجمع بعض الجزبٌات 
البروتٌنٌة الكبٌرة، ولد ٌخٌل إلى بعض الناس أن هذه النظرٌات لد سدت الفجوة التً 
تفصل بٌن عالم األحٌاء وعالم الجمادات، ولكن الوالع الذي ٌنبؽً أن نسلم به أن جمٌع 

لد باءت بفشل وخذالن  -للحصول على المادة الحٌة من ؼٌر الحٌة-جهود التً بذلت ال
ٌْن.  ذرٌع

ومع ذلن فإن من ٌنكر وجود هللا ال ٌستطٌع أن ٌمٌم الدلٌل المباشر للعالم 
المتطلع على أن مجرد تجمٌع الذرات والجزٌبات من طرٌك المصادفة ٌمكن أن ٌإدي 

ٌهها بالصورة التً شاهدناها فً الخبلٌا الحٌة، إلى ظهور الحٌاة وصٌانتها، وتوج
وللشخص مطلك الحرٌة فً أن ٌمبل هذا التفسٌر لنشؤة الحٌاة فهذا شؤنه وحده، ولكنه إذ 
ٌفعل ذلن فإنما ٌسلم بؤمر أشد إعجاًزا وصعوبة على العمل من االعتماد بوجود هللا، 

بلٌا الحٌة لد بلؽت من التعمد الذي خلك األشٌاء ودبرها، إننً أعتمد أن كل خلٌة من الخ
درجة ٌصعب علٌنا فهمها، وأن مبلٌٌن المبلٌٌن من الخبلٌا الحٌة الموجودة على سطح 
األرض تشهد بمدرته، شهادة تموم على الفكر والمنطك. ولذلن فإننً أإمن بوجود هللا 

 إٌمانًا راسًخا".
وأخصابً وراثة وٌمول "إرفنج ولٌم" الحاصل على الدكتوراه من جامعة "أٌوا" 

النباتات، وأستاذ العلوم الطبٌعٌة بجامعة "مٌتشجن" ٌمول: "إن العلوم ال تستطٌع أن 
تفسر لنا كٌؾ نشؤت تلن الدلابك الصؽٌرة المتناهٌة فً صؽرها، والتً ال ٌحصٌها عد، 

باالعتماد على -وهً التً تتكون منها جمٌع المواد، كما ال تستطٌع العلوم أن تفسر لنا 
كٌؾ تتجمع هذه الدلابك الصؽٌرة لكً تكون الحٌاة"، وٌمول  -المصادفة وحدها فكرة

"وٌنشستر" المتخصص فً علم األحٌاء ٌمول: "ولمد اشتؽلت بدراسة علم األحٌاء، وهو 
من المٌادٌن العلمٌة الفسٌحة التً تهتم بدراسة الحٌاة، ولٌس بٌن مخلولات هللا أروع من 

 ن.األحٌاء التً تسكن هذا الكو
انظر إلى نبات برسٌم ضبٌل ولد نما على أحد جوانب الطرٌك، فهل تستطٌع أن 
تجد له نظًٌرا فً روعته بٌن جمٌع ما صنعه اإلنسان من تلن العدد واآلالت الرابعة؟! 

باآلالؾ من  -ال تنمطع آناء اللٌل وأطراؾ النهار-إنه آلة حٌة تموم بصورة داببة 
ة، وٌتم ذلن تحت سٌطرة البروتوببلزم، وهو المادة التً التفاعبلت الكٌمٌابٌة والطبٌعٌ

 تدخل فً تركٌب جمٌع الكابنات الحٌة، فمن أٌن جاءت هذه اآللة الحٌة المعمدة؟!.
إن هللا لم ٌصنعها هكذا وحدها ولكنه خلك الحٌاة وجعلها لادرة على صٌانة 

والممٌزات التً  نفسها، وعلى االستمرار من جٌل إلى جٌل، مع االحتفاظ بكل الخواص
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تعٌنها على التمٌٌز بٌن نبات وآخر. إن دراسة التكاثر فً األحٌاء تعتبر أروع دراسات 
 علم األحٌاء وأكثرها إظهاًرا لمدرة هللا".

هذه نماذج من ألوال علماء الؽرب عن عظمة الكون وشهادته على وجود هللا، 
بره، وشهادة هإالء العلماء على خالك هذا الكون ومد -بل مبات األدلة-وهنان عشرات 

 شهادة حك والحك ممبول من أي شخص كان. -كل فً مجال تخصصه-
والمبلحدة وهم ٌنكرون وجود هللا تعالى، وال ٌعترفون بؤنه هو الخالك المدبر 
لهذا الكون وما فٌه، هم ألل وأذل من أن ٌصلوا إلى لناعة بإنكارهم، وهذا إجرام شنٌع 

ا إلى هذا اإلجرام زعمهم أن العلم هو الذي دل على هذا، وأن ولم ٌكتفوا به، بل أضافو
البدٌل عن هللا تعالى هً الطبٌعة، التً لالوا عنها بؤنها هً التً خلمت السموات 

 واألرض واإلنسان والنبات وسابر المخلولات، فكٌؾ تم ذلن حسب تعلٌلهم؟
نتٌجة حركة أجزاء : إن وجود هذا الكون وما فٌه إنما هو -وببس ما لالوا-لالوا 

المادة، وتجمعها على نسب وكٌفٌات مخصوصة بوجه الضرورة بدون لصد وال إدران، 
وبسبب تلن الحركة أخذت تتجمع أجزاء المادة المختلفة األشكال على كٌفٌات وأوضاع 
شتى، فنتجت تلن المتنوعات. هذا هو مبلؽهم من العلم، مبلؽهم من العلم أن كل شًء 

طرٌك الصدفة والحركة التطورٌة دون لصد وال إدران، على أن هذه وجد بطبٌعته عن 
الطبٌعة التً ٌزعمون أنها تفعل كل ما ترٌد نجد أن بعضهم ال ٌحترمها، بل ٌتعمد 

 اإلساءة إلٌها وإهانتها بؤنواع السباب واللمز فً إرادتها ولوتها ووفابها.
فً عتابه المرٌر وتهكمه وإلٌن ما لاله وزٌر خارجٌة أكبر دول العالم وألواها، 

بالطبٌعة حٌنما لم تحمك لهم آمالهم وما ٌطلبونه منها، فمد لال "كولن باول": "إننا ندٌن 
تخلؾ الثلج عن موسم األعٌاد، راجًٌا الطبٌعة األم أن تعالج هذه المسؤلة". إلى أن لال: 

ى المٌام بمبادرة "ال ٌمكن لشًء أن ٌبرر إفساد هذا الحدث الهابل. إننا ندعو الطبٌعة إل
فورٌة". ولال: "إننا نعتبر استمرار الطبٌعة فً رفض المٌام بواجباتها حٌال الدول 
المتحضرة عمبًل استفزازًٌّا". فٌا ترى ماذا ٌمصد بالطبٌعة األم؟! إنه إلحاد وكفر 
وسخؾ، فما هً الطبٌعة األم التً ٌتحدث عنها هإالء وٌمولون:إنها هً التً تخلك 

ت وترزق من تشاء وتمنع من تشاء، وتخاطب بتلن اللهجة الحارة المفتمرة وتحًٌ وتمٌ
 إلى األدب؟! فمن المعروؾ أن الطبٌعة ال تخلو عن أن تكون:

أواًل: إما أن تكون هً نفس الذوات الموجودة فً الكون من الحٌوان والنبات والجماد، 
وهذه كما نرى ال ٌصح االستؽاثة بها لٌتسالط الثلج فً موسم األعٌاد، لٌلهوا وٌلعب بها 

 طؽاة الٌهود. 
ثانًٌا: وإما أن تكون هً صفات األشٌاء الموجودة فً العالم; من حركة وسكون وحرارة 

ودة ولٌونة وٌبوسة إلى ؼٌر ذلن، وهذه أًٌضا كذلن ال تملن لنفسها وجوًدا وال وبر
عدًما، ومهما كان الجواب فإنه خطؤ وجهل شنٌع حٌن ٌسند إٌجاد هذا الكون البدٌع عن 
طرٌك طبٌعة ال تعمل، فبل تملن لنفسها وال لؽٌرها ضًرا وال نفًعا، فهل ٌتصور أحد أن 

وهل ٌستطٌع شًء ال إرادة له وال ؼاٌة أن ٌخلك كابنًا له من ال ٌعمل ٌخلك من ٌعمل، 
 إرادة وؼاٌة؟!.

إن اإلنسان كابن عالل مدبر وله إرادة وله هدؾ وله ؼاٌة، والطبٌعة لٌست لها 
تلن الصفات فهً نالصة، فهل ٌمكن للنالص أن ٌوجد الكامل؟! إن هذا الكون محكم 

ٌُْل َسابُِك النََّهاِر متمن كما لال هللا تعالى: }اَل الشَّْمُس ٌَ  ْنبَِؽً لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َواَل اللَّ
 .[ٌٓٗس: ]َوكُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ 

فالكواكب محكمة بإتمان والبحار ال ٌطؽى بعضها على بعض، والحٌوانات ال 
تلد إال نفس الحٌوان من جنسها، والشجرة ال تنبت إال نفس الشجرة، ولس على هذا 
سابر ما تراه فً هذا الكون، فاإلنسان هو اإلنسان والبمرة هً البمرة والكبش هو الكبش 
أٌنما اتجهت فً هذه األرض، مما ٌدل على أن الخالك واحد، فكٌؾ تستطٌع الطبٌعة أن 
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تدٌر هذا الكون بهذه الدلة المعجزة، التً تشهد آٌاتها فً كل ما حولنا من شإون 
 لها خالمًا لاهًرا. الكون؟! والحٌاة تشهد أن

ثم ٌمال أًٌضا لهإالء المبلحدة: هل ألجزاء المادة إرادة ولصد فً تنوٌع 
المخلولات فً العالم; من نجوم وكواكب ومعادن ونباتات وحٌوانات وبشر؟! كٌؾ 
ٌفترض إنسان أن ٌكون كل هذا وجد بفعل ذرات الطبٌعة الصماء؟! إن المادة ال عمل 

مخلولات وتنظم شإونها، وال منطك لها كً تفكر فً مستمبل لها وال بصر كً ترتب ال
األشٌاء وما تحتاجه، وهذا ٌعنً أن المول بخلك الطبٌعة للوجود ال ٌخرج عن تفسٌر 
الماء بالماء، فاألرض خلمت األرض والسماء خلمت السماء، واألصناؾ صنعت نفسها 

وق والخالك فً الولت واألشٌاء أوجدت ذواتها، فهً الحادث وهً المحدث وهً المخل
ذاته، وبطبلن هذا المول بٌن وهو ال ٌخرج عن أمرٌن: إما االدعاء بؤن الشًء وجد 
لذاته من ؼٌر سبب وهذا لول فاسد، وإما ازدواج الخالك والمخلوق فً كابن واحد، 

 فالسبب عٌن المسبب وهو مستحٌل وهو تهافت وتنالض ال ٌحتاج لشرح.
لكانت لوانٌنها واحدة، المرٌض  -كما ٌمولون- ولو كانت الطبٌعة هً الخالك

البد أن ٌموت والصحٌح ال ٌمرض، والنبات الذي ٌسمى بماء واحد ال ٌختلؾ طعم 
ثمره، لكننا نرى العكس أحٌاًنا نرى المرٌض ٌشفى والصحٌح ٌموت بدون مرض أو 
علة، ونرى الزرع والنبات فً ساحة واحدة ٌمتص ؼذاءه فً األرض من تراب واحد 
وٌسمى بماء واحد، ولكن الثمر لد ٌختلؾ فً المذاق وفً األلوان وفً الروابح والمنافع 
والمضار، فهل هذا كله من صنع الطبٌعة الصماء أو المادة العمٌاء، وهل هذا هو العلم 

 الذي ٌمولون به؟! إن هذا هو الجهل بعٌنه ولٌس بالعلم!.
ٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب ثم تؤمل لول هللا تعالى: }َوفًِ اأْلَْرِض لِطَ 

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض ِفً  ٌُْر ِصْنَواٍن ٌُْسَمى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ َوَزْرعٌ َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ
ْم فًِ . ولوله تعالى: }َوَما ذََرأَ لَكُ [ٗالرعد: ]اأْلُكُِل إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ 

 .[ٖٔالنحل: ]اأْلَْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَذَّكَُّروَن{ 
َر لَكُْم َما فًِ اأْلَْرِض َواْلفُْلَن تَْجِري فًِ اْلبَْحِر  َ َسخَّ ولوله تعالى: }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم * َوُهَو بِؤَْمِرِه َوٌُْمِسُن السََّماَء أَْن تَمََع  َعلَى اأْلَْرِض إِالَّ بِإِْذنِِه إِنَّ َّللاَّ
ْنَساَن لََكفُوٌر{  ، ولوله تعالى: }أَْم [ٙٙ، ٘ٙالحج: ]الَِّذي أَْحٌَاكُْم ثُمَّ ٌُِمٌتُكُْم ثُمَّ ٌُْحٌٌِكُْم إِنَّ اإْلِ

كُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْنبَتْنَا بِِه َحَدابَِك ذَاَت بَْهَجٍة َما َمْن َخلََك السََّمَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزَل لَ 
ِ َبْل هُْم لَْوٌم ٌَْعِدلُوَن * أَْم َمْن َجعََل اأْلَْرَض لََرارً  ا َكاَن لَكُْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

ِ َبْل َوَجعََل ِخبَللََها أَْنَهاًرا َوَجعََل لََها َرَواسِ  ٌِْن َحاِجًزا أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ ٌَْن اْلبَْحَر ًَ َوَجَعَل بَ
أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن * أَْم َمْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء َوٌَْجعَلُكُْم ُخَلفَاَء 

ِ لَِلٌبًل َما تَذَكَُّروَن{  ، وتؤمل هذه اآلٌات ودالالتها [ٕٙ – ٓٙ: النمل]اأْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
إذا أردت أن تخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم والٌمٌن، فهذا هو الحك وهذا هو 

 البرهان الذي ٌجب أن نطؤطا له الرءوس والعمول إجبلاًل وخضوًعا.
ومما ٌجدر بنا فً هذا الممام أن نعرض لبعض ما سجله العلماء التجرٌبٌون; 
ِمن اإلٌمان باهلل تعالى عن لناعة وٌمٌن، من خبلل بحوثهم وتجاربهم فً اكتشافاتهم 
العلمٌة، ولد ذكر بعض الباحثٌن أمثلة كثٌرة لهإالء العلماء، منها ما جاء فً كتاب )هللا 

رض لثبلثٌن ممالة لمجموعة من كبار العلماء األمرٌكٌٌن، ٌتجلى فً عصر العلم( ولد ع
فً تخصصات علمٌة مختلفة فً علوم الكون والحٌاة من كٌمٌاء وفٌزٌاء وتشرٌح 
وأحٌاء وؼٌرها، وكلهم أدهشهم ما توصلوا إلٌه من مبلحظات وما شاهدوه من عجابب 

 خلك هللا سبحانه وتعالى.
ون موجود فكٌؾ نفسر وجوده ونشؤته؟ فمنهم من لال: إذا سلمنا بؤن هذا الك
 هنان احتماالت أربعة لئلجابة على هذا السإال. 
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فإما أن ٌكون هذا الكون هو مجرد وهم وخٌال، وهذا ٌتعارض مع ما سلمنا به من أنه  -
  .موجود

  .هذا الكون لد نشؤ من تلماء نفسه من العدم وهذا مرفوض بداهة وإما أن ٌكون -
أزلً الوجود لٌس لنشؤته بداٌة وهذا االحتمال ٌساوي ما ٌموله  وإما أن ٌكون هذا الكون -

المإمنون باهلل من أزلٌة الخالك، لكن لوانٌن الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط 
بزمان بدأ من لحظة معٌنة، فهو إذًا حدث من األحداث، فبل ٌمكن إحالة وجود هذا 

  .ن فهذا االحتمال باطلالحدث المنظم البدٌعً إلى المصادفة عمبًل، ولذل
وإما أن ٌكون لهذا الكون خالك أزلً أبدعه، وهو االحتمال الذي تمبله العمول دون  -

 .(ٔ)اعتراض، ولٌس ٌرد على إثبات هذا االحتمال ما ٌبطله عمبًل فوجب االعتماد علٌه
 

 المرآن
َر اْلبَْحَر ِلتَأْكُلُوا ِمْنهُ لَْحًما َطِرًٌّا  َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْلٌَةً تَْلبَسُونََها َوتََرى اْلفُْلَن }َوهَُو ال ِذي َسخ 
 [ٗٔ({ ]النحل : َٗٔمَواِخَر فٌِِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَل كُْم تَْشكُُروَن )

 التفسٌر:
ر لكم البحر; لتؤكلوا مما تصطادون من سمكه لحًما طرًٌا، وتستخرجوا منه زٌنة  وهو الذي سخَّ
تَْلبَسونها كاللإلإ والمرجان، وترى السفن العظٌمة تشك وجه الماء تذهب وتجًء، وتركبونها; 
لتطلبوا رزق هللا بالتجارة والربح فٌها، ولعلكم تشكرون هلل تعالى على عظٌم إنعامه علٌكم، فبل 

 تعبدون ؼٌره.
َر اْلبَْحَر{ ]النحل : لوله تعالى:  بمدرته ورحمته  -هو تعالى و ، أي:"[ٗٔ}َوهَُو الَِّذي َسخَّ

 .(ٕ)"ذلّل لكم البحر المتبلطم األمواج للركوب فٌه والؽوص فً أعماله -

ًٌّا{ ]النحل : لوله تعالى:  لتؤكلوا من البحر السمن  ، أي:"[ٗٔ}ِلتَؤْكُلُوا ِمْنهُ لَْحًما َطِر
 .(ٖ)"الطريَّ الذي تصطادونه

ًٌّاِلتَؤْكُلُوا ِمْنهُ لَْحًما :"}عن لتادة    .(ٗ)"حٌتان البحر :ٌعنً {،َطِر
هو السمن، ووصفه بالطراءة، ألن الفساد ٌسرع إلٌه،  {:لحما طرٌا} لال الزمخشري:"

فٌسارع إلى أكله خٌفة للفساد علٌه. فإن للت: ما بال الفمهاء لالوا: إذا حلؾ الرجل ال ٌؤكل لحما، 
ت: مبنى اإلٌمان على العادة، وعادة فؤكل سمكا، لم ٌحنث. وهللا تعالى سماء لحما كما ترى؟ لل

الناس إذا ذكر اللحم على اإلطبلق أن ال ٌفهم منه السمن، وإذا لال الرجل لؽبلمه: اشتر بهذه 
الدراهم لحما فجاء بالسمن، كان حمٌما باإلنكار. ومثاله أن هللا تعالى سمى الكافر دابة فً لوله: 

ِ الَّ  َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ [ ، فلو حلؾ حالؾ ال ٌركب دابة فركب ِ٘٘ذٌَن َكَفُروا{ ]األنفال : }إِنَّ َشرَّ الدَّ
 .(٘) "كافرا لم ٌحنث
وتستخرجوا منه  ، أي:"[ٗٔ}َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْلٌَةً تَْلبَسُونََها{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"الجواهر النفٌسة كاللإلإ والمرجان
 والمراد بلبسهم: لبس نسابهم، ألنهن من «حلٌة هً اللإلإ والمرجان لال الزمخشري:"

 .(2) "جملتهم، وألنهن إنما ٌتزٌن بها من أجلهم، فكؤنها زٌنتهم ولباسهم
 .(1)"لال: هذا اللإلإ {،َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْلًٌَة تَْلبَسُونََهاعن لتادة: "}

                                                             

 .ٕٔٓ-5ٖٔانظر: اتجاهات فكرٌة معاصرة: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .51٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .51٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
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ًّ النساء "إسماعٌل بن عبد الملن، لال: عن  جاء رجل إلى أبً جعفر، فمال: هل فً حل
 .(ٔ)...{"ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها}صدلة؟ لال: ال هً كما لال هللا تعالى 

العظٌمة تشك  وترى السفن ، أي:"[ٗٔ}َوتََرى اْلفُْلَن َمَواِخَر فٌِِه{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"عُباب البحر جارٌةً فٌه وهً تحمل األمتعة واأللوات

 .(ٖ)"السفن :الفلن{، و}ومخرها: خرلها للماء، جواري :أي لال ابن لتٌبة:"
 ، وجوه:[ٗٔ}َوتََرى اْلفُْلَن َمَواِخَر فٌِِه{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدها : أي: جواري. لاله ابن عباس
 .(٘)-فً إحدى الرواٌات-الموالر ، لاله الحسن :«المواخر»الثانً : أن 

 .(ٙ)، لاله أبو صالحمتعّرضةالثالث : أنها التً تجري فٌه 
لاله . وال تمخر الرٌح من السفن، إال الفلن العظامالرابع : أنها تمخر الرٌح من السفن، 

 . (2)مجاهد
 .(1)"لال: تمخر الرٌح {،َمَواخرَ :"}ابن زٌد، لوله  عن 

 .(5)"صوت جري الفلن بالرٌاح" ولال الفراء: أنها
، (ٓٔ)، لاله الحسنالسفٌنتان تجرٌان برٌح واحدة كل واحدة مستمبلة األخرىالخامس: المعنى: 

 .(ٕٔ)، و لتادة(ٔٔ)والضحان
 .(ٖٔ). لاله عكرمةتشك الماء بصدرهاالسادس : أنها 
 .(ٗٔ)"ما أخذ عن ٌمٌن السفٌنة وعن ٌسارها من الماء، فهو المواخر ولال عكرمة:" 

تشك الماء من عن ٌمٌن وشمال، ألن المخر فً كبلمهم شك لال ابن عٌسى:"أنها التً 
 .(٘ٔ)الماء وتحرٌكه "

« مخرت السفن الماء»" .(ٙٔ)"أي شمّته بجآجبها ،من مخرت الماء لال أبو عبٌدة:" 

 .(2ٔ)"والمعنى: شمّت
 .(1ٔ)"خرلها للماء إذا مرت فٌه، واحدها ماخرة: مخرها لال الفراء:"

أي: جواري تشك الماء. ٌمال: مخرت السفٌنة. ومنه مخر  ،مواخر فٌه{ لال ابن لتٌبة:"}
 .(5ٔ)"األرض، إنما هو شك الماء لها
 .(ٕٓ) "المخر: شك الماء بحٌزومها لال الزمخشري:"

                                                             

 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٙ، وٕٕٗؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .21ٕٕ/2(:ص1ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٕٕ/2(:ص1ٕٙٗٔم)انظر: تفسٌر ابن أبً حات (2)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .51/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .1ٕٔ/2ٔانظر:تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٕٕ/2(:ص11ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٔ/2ٔانظر:تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .25ٕٕ/2(:ص12ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت العٌون: (٘ٔ)
 .2ٖ٘/ٔمجاز المرآن: (ٙٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕالمصدر نفسه: (2ٔ)
 .1ٖٙ/ٕمجاز المرآن: (1ٔ)
 .ٕٕٗؼرٌب المرآن: (5ٔ)
 .51٘/ٕالكشاؾ: (ٕٓ)
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فً كبلم العرب: صوت هبوب الرٌح، إذا اشتّد « المْخر» لال ابن جرٌر الطبري:"
عصفت وشمها الماء حٌنبذ هبوبها، وهو فً هذا الموضع: صوت جري السفٌنة بالرٌح إذا 

بصدرها، ٌمال منه: مخرت السفٌنة تمخر مخرا ومخورا، وهً ماخرة، وٌمال: امتخرت الرٌح 
عت صوت هبوبها، ومنه لول واصل مولى ابن  وتمخرتها: إذا نظرَت من أٌن هبوبها وتسمَّ

ن مجراها عٌٌنة. كان ٌمال: إذا أراد أحدكم البول فلٌتمخر الرٌح، ٌرٌد بذلن: لٌنظر من أٌ
 .(ٔ)"وهبوبها لٌستدبرها فبل ترجع علٌه البول وترّده علٌه

سخر لكم البحر لتنتفعوا بما ذُكر  ، أي:"[ٗٔ}َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ولتطلبوا من فضل هللا ورزله سبل معاٌشكم بالتجارة

 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: ولتتصّرفوا فً طلب معاٌشكم بالتجارة سخر لكم لال الطبري:"
 .(ٗ) "ابتؽاء الفضل: التجارة لال الزمخشري:"
 .(٘)"لال: تجارة البّر والبحر {،َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلهِ :"}عن مجاهد 

 .(ٙ)"هو التجارة :لال {،َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلهِ "}عن السدي لوله: 
ولتشكروا ربكم على عظٌم إنعامه  ، أي:"[ٗٔ}َولَعَلَّكُْم تَْشُكُروَن{ ]النحل : تعالى:لوله  

 .(2)"وجلٌل إفضاله
ٌمول: ولتشكروا ربكم على ما أنعم به علٌكم من ذلن سخر لكم ما سخر  لال الطبري:"

 .(1)"من هذه األشٌاء التً عّددها فً هذه اآلٌات
 الفوابد:
 .لئلنسانتسخٌر ما فً الكون  -ٔ
 بٌان العلة فً الرزق وأنها الشكر فاهلل سبحانه وتعالى ٌرزق لٌشكر. -ٕ
عن تسخٌره البحر  -تبارن وتعالى  -ربنا  ، فحدثناإباحة أكل الحوت وكل دواب البحر -ٖ

لنا، والبحر فً هذه األرض أكثر من الٌابسة، ولد سخر لنا هذا البحر الشاسع الواسع 
األسمان والحٌتان، وأحلها لعباده، ولحمها طري صالح المتبلطم باألمواج، وجعل فٌه 

 .لؤلكل، وجعل فٌها الحلً التً نستخرجها من البحار
 ال زكاة فً اللإلإ والمرجان ألنه من حلٌة النساء. -ٗ
 

 المرآن
ًَ أَْن تَِمٌَد بِكُْم َوأَْنَهاًرا َوسُباًُل َلعَل كُْم تَْهتَُدوَن   [٘ٔ({ ]النحل : ٘ٔ)}َوأَْلمَى فًِ اْْلَْرِض َرَواِس

 التفسٌر:
وأرسى فً األرض جباال تثبتها حتى ال تمٌل بكم، وجعل فٌها أنهاًرا; لتشربوا منها، وجعل فٌها 

 طرلًا; لتهتدوا بها فً الوصول إلى األماكن التً تمصدونها.
ًَ أَْن تَِمٌَد بِكُْم{ ]النحل : لوله تعالى:   نصب فًو، أي:" [٘ٔ}َوأَْلمَى فًِ اأْلَْرِض َرَواِس
 .(5)"جباالً ثوابت راسٌات لببل تضطرب بكم وتمٌل األرض

لببل تمٌد بكم ، أي: جباال ثوابت ال تبرح. وكل شًء ثبت فمد رسا لال ابن لتٌبة:"
 .(ٔ)"األرض. والمٌد: الحركة والمٌل. ومنه ٌمال: فبلن ٌمٌد فً مشٌته: إذا تكفؤ

                                                             

 . 1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 . 1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .51٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٔ/2ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .25ٕٕ/2(:ص15ٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 . 1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري:(1)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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ومعنى  ،كراهة أن تمٌد :معناه {،أن تمٌد}رواسً( جباال رواسً ثوابت،  لال الزجاج:" 
ماد الرجل ٌمٌد مٌدا، إذا دٌر به والمٌدى: الذٌن ٌدار بهم إذا ركبوا فً  :ال تستمر، ٌمال «تمٌد»

 .(ٕ)"البحر
ٌمول تعالى ذكره: ومن نعمه علٌكم أٌها الناس أٌضا، أن ألمى فً األرض  لال الطبري:"

ٌعنً: أن  {أَْن تَِمٌَد بِكُمْ }هً جمع راسٌة، وهً الثوابت فً األرض من الحبال. ولوله رواسً، و
ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا}ال تمٌد بكم، وذلن كموله  والمعنى: أن ال تضلوا. وذلن أنه جّل ثناإه  {،ٌَُبٌُِّن َّللاَّ

، دة لبل أن تُْرَسى بهاأرسى األرض بالجبال لببل ٌمٌد خلمه الذي على ظهرها، بل ولد كانت ماب
هو االضطراب والتكفإ، ٌمال: مادت السفٌنة تمٌد مٌدا: إذا تكفؤت بؤهلها ومالت، «: المٌد»، و

 .(ٖ)"ومنه المٌد الذي ٌعتري راكب البحر، وهو الدوار
لببل تمٌد بكم، أي تتحرن وتمٌل، والمٌل: هو االضطراب والتكفإ،  :ٌعنً لال الثعلبً:"

 .(ٗ)"ومنه لٌل للدوار الذي ٌعتري راكب البحر: مٌد
 :(٘)أي جباال ثابتة. رسا ٌرسو إذا ثبت وألام. لال لال المرطبً:"

ةً ... تَْرسُو إذَا نَفَُس الجَباِن تََطلّع  فََصبَْرُت نَْفًسا ِعْنَد ذَِلَن ُحرَّ
لببل تمٌد، عند الكوفٌٌن. وكراهٌة أن تمٌد، على لول البصرٌٌن.  :أي {،تمٌد بكم أن}

 .(ٙ)"والمٌد: االضطراب ٌمٌنا وشماال
 .(2)": أن تكفؤ بكم {أَْن تَِمٌَد بِكُمْ :"}مجاهد  عن

 .(1)"لببل تمٌد بكم{، أن تمٌد بكم } لال الفراء:"
ًَ أَْن تَِمٌَد بِكُمْ َوأَْلمَى فًِ :"}عن لتادة، عن الحسن، لوله  لال: الجبال أن  {،األْرِض َرَواِس

تمٌد، فمالوا: ما هذه بممّرة  تمٌد بكم. لال لتادة: سمعت الحسن ٌمول: لما خلمت األرض كادت
 .(5)"على ظهرها أحدا، فؤصبحوا ولد ُخلمت الجبال، فلم تدر المبلبكة مم ُخلمت الجبال

لى لما خلك األرض جعلت تمور، لالت المبلبكة. أن هللا تبارن وتعا"عن لٌس بن عباد: 
 .(ٓٔ)"ما هذه بممّرة على ظهرها أحدا، فؤصبحت صبحا وفٌها رواسٌها

ًّ بن أبً طالب، لال ًّ : "عل لما خلك هللا األرض لمصت، ولالت: أي رّب أتجعل عل
ًّ الخبث، لال: فؤرسى هللا علٌها من الجبا ًّ الخطاٌا وٌجعلون عل ل ما ترون بنً آدم ٌعملون عل

 .(ٔٔ)"وما ال ترون، فكان لرارها كاللحم ٌترجرج
لما خلك هللا األرض جعلت تمٌد وتمور، فمالت المبلبكة: إن هذه ؼٌر ممرة "لال وهب: 

 .(ٕٔ)"أحدا على ظهرها، فؤصبحت ولد أرسٌت بالجبال ولم تدر المبلبكة مم خلمت الجبال

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕٗؼرٌب المرآن: (ٔ)
 . 5ٖٔ/ٖمعانً المرآن:(ٕ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٔٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 بِِفَرالِِهمْ  ِلً نَعَْبتَ  الَِّذٌنَ  إنَّ . به وٌتشاءم الؽراب، ٌذكر لبله، ٌمول أبٌات، من 15: دٌوانهالبٌت لعنتره فً  (٘)
ٌْلَ  أَْسَهُروا لَدْ ...   وأْوَجعُوا التَِّمامِ  لَ

 األْسَرعُ  الِفَرارُ  ِمْنَها ٌُْنِجنًِ ال...  تَؤتِنًِ إنْ  َمنٌَِِّتً أنَّ  َوَعَرْفتُ 
ةً  لَذِلنَ  َعاِرفَةً  فََصبَْرتُ   ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُحرَّ

" و. الحٌاة هذه ألهوال مكابدتها طول من احتملته، أمر على حملت إذا صبور، الشدابد حاملة ،" عارفة نفس" و
 .والرعب الجزع من ناصر، أو مهرب، إلى متلفتة تنزو ،" تطلع" و. تثبت ،" ترسو
 .5ٓ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٖ/ٕمعانً المرآ،: (1)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
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المشهور عن الجمهور فً تفسٌر هذه اآلٌة أن لالوا: إن السفٌنة إذا ألمٌت  لال الرازي:"
على وجه الماء، فإنها تمٌد من جانب إلى جانب، وتضطرب، فإذا وضعت األجرام الثمٌلة فً 
تلن السفٌنة استمرت على وجه الماء فاستوت. لالوا فكذلن لما خلك هللا تعالى األرض على وجه 

فخلك هللا تعالى علٌها هذه الجبال الثمال فاستمرت على وجه الماء  الماء اضطربت ومادت،
 .(ٔ)"بسبب ثمل هذه الجبال

 .(ٕ)"أنهاراً  األرض وجعل فً ، أي:"[٘ٔ}َوأَْنَهاًرا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"«جعل»:معنى« ألمى فٌه»ألن  ،وجعل فٌها أنهارا لال النسفً:أي:" 
ٌمول: وجعل فٌها أنهارا، فعطؾ باألنهار على الرواسً، وأعمل فٌها ما  لال الطبري:" 

 :(ٗ)أعمل فً الرواسً، إذ كان مفهوما معنى الكبلم والمراد منه، وذلن نظٌر لول الراجز
ٌِْن َحشَّةً وبَْورا   تَْسَمُع فً أْجَوافِِهنَّ َصْوَرا ... وفً الٌََد
والحشة ال تسمع، إذ كان مفهوما المراد منه وأن والحشة: الٌُبس، فعطؾ بالحشة على الصوت، 

 .(٘)"معناه وترى فً الٌدٌن َحشَّةً 
 .(ٙ)"طرلاً ومسالناألرض  وجعل فً ، أي:"[٘ٔ}َوسُبُبًل{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(2)"طرلالال النسفً:أي:" 
وجعل لكم أٌها الناس فً األرض سُببل وفجاجا تسلكونها،  لال الطبري: "معنى الكبلم :" 

وتسٌرون فٌها فً حوابجكم، وطلب معاٌشكم رحمة بكم، ونعمة منه بذلن علٌكم ولو عماها 
 .(1)"علٌكم لهلكتم ضبلال وحٌرة

 .(5)"طرلا :أي {،سُببُل:"}عن لتادة، لوله  
األماكن التً بهذه الطرق لكً تهتدوا  أي:"، [٘ٔ}لَعَلَّكُْم تَْهتَُدوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"تمصدون

 .(ٔٔ)"إلى مماصدكم أو إلى توحٌد ربكم لال النسفً: ٌعنً:" 
ٌمول: لكً تهتدوا بهذه السبل التً جعلها لكم فً األرض إلى األماكن  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"التً تمصدون والمواضع التً ترٌدون، فبل تضلوا وتتحٌروا
 الفوابد:
 الفوابد:

                                                             

 .15ٔ/ٕٓمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 بالضاد، الضور عن محرؾ لعله أو ،( اللسان) الصوت والصور. لابله على ألؾ ولم الرجز، من هذا(ٗ)

 والتضور،. الجوع شدة: الضور: اللسان فً لال الجوع، شدة من الجوؾ فً األنٌن ٌشبه الصوت: به والمراد
. الجوع عند صاح: والثعلب واألسد والكلب الذبب وتضور. الجوع أو الضرب وجع من والصٌاح، التلوي
 والبور. الشلل فً ذلن وأكثر. ٌبست: محش وهو وأحشت الٌد حشت ٌمال الٌبس،"  الشٌن بتشدٌد والحشة،
 الجوع بها أضر بؤنه نالته وصؾ ٌرٌد ولعله الفاسد، الهالن: أًٌضا والبور. وفسد هلن بمعنى بار، مصدر: بالفتح

 .التفسٌر فً الشاهد موضع الطبري اإلمام بٌن ولد. وفسادا شلبل أي ٌبسا ٌدٌها فً وأن فصاحت،
 .1ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .1ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .1ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 دلٌل على استمرار األرض{،  وألمى فً األرض رواسً أن تمٌد بكملوله تعالى:} 
ً لما امتن هللا به علٌنا بموله، وسكونها : واعتماد المسلمٌن كافة بؤن األرض ثابتة تبعا

ًَ أَْن تَِمٌَد بِكُْم{ ]النحل :   .[ٓٔ/ لممان:٘ٔ}َوأَْلمَى فًِ اأْلَْرِض َرَواِس
على أن الجبال مثل الثمل  { وألمى فً األرض رواسً أن تمٌد بكم} تعالى:دلّت لوله  

ألن األرض لد أرسٌت بالجبال من جمٌع  ،لؤلرض; لببل تمٌد أي: تضرب فً سٌرها
 نواحٌها والجبال متوجهة بثملها نحو المركز الذي هو وسط األرض، فصارت الجبال

لال تعالى: }أَلَْم نَْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا * لؤلرض، كاألوتاد التً تمنعها من الحركة. ولهذا 
 .[2-ٙ]النبؤ:َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا{

وأوتاد الببلد: ، وأوتاد األرض; ألنها تثبتها"لال ابن منظور فً لسان العرب: 
 .(ٔ)"رإساإها. وأوتاد الفم: أسنانه على التشبٌه

األدلة على ثبات فهذه اآلٌة وما فً معناها من اآلٌات الكثٌرة من أوضح 
 .األرض واستمرارا، ولد استدل بها الراسخون فً العلم على ذلن

 
 المرآن

 [ٙٔ({ ]النحل : ٙٔ}َوَعاَلَماٍت َوبِالن ْجِم ُهْم ٌَْهتَُدوَن )

 التفسٌر:
 وجعل فً األرض معالم تستدلُّون بها على الطرق نهاًرا، كما جعل النجوم لبلهتداء بها لٌبل.

وجعل فً األرض معالم تستدلُّون بها على  ، أي:"[ٙٔ}َوَعبَلَماٍت{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الطرق نهاًرا
وجعل لكم أٌها الناس عبلمات تستدلون بها نهارا على طرلكم فً  لال الطبري: أي:" 

 .(ٖ)"أسفاركم
 .(ٗ)"معالم الطرق وكل ما ٌستدل به السابلة من جبل وؼٌر ذلن :هً لال النسفً:" 
 ، أربعة ألوال:[ٙٔ}َوَعبَلَماٍت{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)أحدها : أنها معالم الطرٌك بالنهار ، وبالنجوم ٌهتدون باللٌل ، لاله ابن عباس
ً ألن من النجوم ما ٌهتدي بها ، لاله مجاهد ، وإبراهٌم (2)، ولتادة(ٙ)الثانً : أنها النجوم أٌضا

 .(1)النخعً
النجوم، وإن هللا تبارن وتعالى إنما خلك هذه النجوم لثبلث «: العبلمات» لال لتادة:" 

خصبلت: جعلها زٌنة للسماء، وجعلها ٌهتدي بها، وجعلها رجوما للشٌاطٌن. فمن تعاطى فٌها 
 .(5)"ؼٌر ذلن، فمد رأٌه وأخطؤ حظه وأضاع نصٌبه وتكلَّؾ ما ال علم له به

 منها أنها جعلت زٌنة للسماء الدنٌا،، النجوم ألشٌاء -جل ثناإه  -خلك هللا  لال الزجاج:" 
ومنها أنها ٌهتدى بها، ومنها أنها ٌعلم بها عدد السنٌن ، ومنها أنها جعلت رجوما للشٌاطٌن

 .(ٓٔ)"والحساب
 . (ٔٔ)الثالث :أنها أنهار الجبال. لاله السدي

                                                             

 .٘ٗٗ/ٖاللسان: (ٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .1٘ٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:25ٕٕ/2(.:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘ٔ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:25ٕٕ/2(.:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .1٘ٔ/2ٔبري:انظر: تفسٌر الط (1)
 .1٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 25ٕٕ/2(.:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٔ)الجبال. رواه الطبري عن الكلبً :«العبلمات»الرابع: أن 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره  لال ابن جرٌر الطبري:" 

عّدد على عباده من نعمه، إنعامه علٌهم بما جعل لهم من العبلمات التً ٌهتدون بها فً مسالكهم 
بعض، فكّل عبلمة استدّل بها وطرلهم التً ٌسٌرونها، ولم ٌخصص بذلن بعض العبلمات دون 

والطرق المسبولة: الموطوءة،  {َوَعبلَماتٍ }الناس على طرلهم، وفجاج سبُلهم، فداخل فً لوله 
عبلمة للناحٌة الممصودة، والجبال عبلمات ٌهتدي بهن إلى لصد السبٌل، وكذلن النجوم باللٌل. 

النهار، إذ كان هللا لد فصل منها  ؼٌر أن الذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة أن تكون العبلمات من أدلة
وإذا كان ذلن أشبه وأولى بتؤوٌل اآلٌة، فالواجب أن ٌكون  {َوبِالنَّْجِم هُْم ٌَْهتَُدونَ }أدلة اللٌل بموله 

المول فً ذلن ما لاله ابن عباس فً الخبر الذي روٌناه عن عطٌة عنه، وهو أن العبلمات معالم 
ى المستمٌم منها نهارا، وأن ٌكون النجم الذي ٌهتدى به لٌبل الطرق وأماراتها التً ٌهتدى بها إل

 .(ٕ)"هو الجدي والفرلدان، ألن بها اهتداء السفر دون ؼٌرها من النجوم
وبالنجوم ٌهتدون لٌبًل فً البراري  ، أي:"[ٙٔ}َوبِالنَّْجِم هُْم ٌَْهتَُدوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"والبحار
 .(ٗ)"ونجوما تهتدون بها لٌبل فً ُسبلكم لال الطبري: أي:" 
 .(٘)"باللٌل :ٌعنًلال ابن عباس:"  
 :(ٙ)، ثبلثة ألوال«النجم»وفً  

 أحدهما : أنه جمع النجوم الثابتة، فعبر عنها بالنجم الواحد إشارة إلى الجنس .
 الثانً : أنه الجدي وحده ألنه أثبت النجوم كلها فً مركزه .

 .(2). حكاه الفراءالجدي والفرلدان أنهالثالث: 
 وفً المراد باالهتداء بها لوالن :

 .(1)أحدهما : أنه أراد االهتداء بها فً جمٌع األسفار ، حكاه الماوردي عن الجمهور
 الثانً : أنه أراد االهتداء به فً الِمبلة . 

{،  لال: َوِبالنَّْجِم هُْم ٌَْهتَُدونَ عن لوله تعالى:} -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عباس : "سؤلت رسول هللا 
 .(5)"«هو الجدي ٌا ابن عباس علٌه لبلتكم ، وبه تهتدون فً بركم وبحركم»

 الفوابد:
}َوَعبَلَماٍت  جواز االستدالل بالنجوم على جهة المبلة وؼٌرها من الجهات، لال تعالى: -ٔ

الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ ظُلَُماِت }َوهَُو  ، ولوله تعالى:َوبِالنَّْجِم هُْم ٌَْهتَُدوَن{
ْلنَا اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]األنعام :   .[52اْلبَّرِ َواْلبَْحِر لَْد فَصَّ

هو من االعتماد فً النجوم الذي سبك بسط المول فً بٌان بطبلنه ، و«النوء»بطبلن  -ٕ
ب ومؽاربها وسٌرها وانتمالها والترانها وافترالها تؤثٌرا فإنهم ٌعتمدون أن لمطالع الكواك

فً هبوب الرٌاح وسكونها، وفً مجًء المطر وتؤخره، وفً رخص األسعار وؼبلبها 
وؼٌر ذلن. فإذا ولع شًء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فمالوا: هذا بنوء عطارد أو 

 المشتري أو المرٌخ أو كذا أو كذا.

                                                             

 .1ٙٔ/2ٔانظر:تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٕٕ/2(:ص5ٕٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٔ/ٖانظر:: النكت والعٌون: (ٙ)
 .51/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٖٔ/ٖانظر:: النكت والعٌون: (1)
 .1ٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (5)
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صلى هللا علٌه -لٌهم وأكذبهم بما أنزله على رسول هللا ورد هللا تعالى ذلن ع
ٌَْؾ ٌََشاُء  :لال هللا تعالى -وسلم ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحاًبا فٌََْبسُطُهُ فًِ السََّماِء َك ُ الَِّذي ٌُْرِسُل الّرِ }َّللاَّ

َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا هُْم  َوٌَْجعَلُهُ ِكَسفًا فَتََرى اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمْن ِخبَلِلِه فَإِذَا أََصاَب بِهِ 
ٌِْهْم ِمْن لَْبِلِه َلُمْبِلِسٌَن فَاْنظُْر إِلَى آثَاِر َرْحمَ  َل َعلَ ِت ٌَْستَْبِشُروَن َوإِْن َكانُوا ِمْن لَْبِل أَْن ٌَُنزَّ

ًٌِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ذَِلَن لَُمْحًٌِ اْلَمْوتَى َوهُ  ٌَْؾ ٌُْح ِ َك ٍء لَِدٌٌر{ َّللاَّ ًْ َو َعلَى كُّلِ َش
وِم:  ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها َوأَْلمَى فًِ اأْلَْرِض ولال تعالى[ ٓ٘-1ٗ]الرُّ : }َخلََك السََّماَواِت بِؽَ

ًَ أَْن تَِمٌَد بِكُْم َوبَثَّ فٌَِها ِمْن كُّلِ َدابٍَّة َوأَْنَزْلَنا ِمَن السََّماءِ  ا ِمْن ُكّلِ َماًء فَؤَْنبَتْنَا فٌِهَ  َرَواِس
ِ فَؤَُرونًِ َماذَا َخلََك الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّاِلُموَن فًِ َضبَلٍل  َزْوجٍ َكِرٌٍم، َهذَا َخْلُك َّللاَّ

[ َولَاَل تَعَالَى: }فَبَل أُْلِسُم بَِمَوالِعِ النُُّجوِم{ إِلَى لَْوِلِه تَعَالَى: ٔٔ-ُٓٔمبٌٍِن{ ]لُْمَماَن: 
بُوَن{ ]اْلَوالِعَِة: }َوتَْجعَلُوَن رِ   .(ٔ)[1ٕ-2ْ٘زلَكُْم أَنَّكُْم تَُكذِّ
صبلة الصبح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى لنا رسول هللا »عن زٌد بن خالد الجهنى، لال: روي 

بالحدٌبٌة على إثر سماء كانت من اللٌل ، فلما انصرؾ ألبل على الناس. لال: هل 
له أعلم. لال: أصبح من عبادى مإمن بى ـ لال تدرون ماذا لال ربكم؟ لالوا: هللا ورسو

بالكوكب ـ ومإمن بالكوكب كافر بى، وأما من لال: مطرنا بنوء  كذا،  إسحاق: كافر
 .(ٕ)«وكذا، فذلن كافر بى مإمن بالكوكب

منها -ٔولد استدل بعض المنجمٌن بآٌات من كتاب هللا على صحة علم التنجٌم 
 .هُْم ٌَْهتَُدوَن{لوله: }َوَعبلَماٍت َوِبالنَّْجِم 

والجواب أنه لٌس المراد بهذه اآلٌة أن النجوم عبلمات على الؽٌب ٌهتدي بها 
 الناس فً علم الؽٌب، وإنما المعنى وعبلمات، أي: دالالت على لدرة هللا وتوحٌده.

فاالستدالل بها على صحة علم التنجٌم استدالل على ما ٌعلم فساده باالضطرار 

ا وال ظاهًرا، وذلن أفسد أنواع االستدالل، فإن من دٌن اإلسبلم بما  ال ٌدل علٌه ال نصًّ
 األحادٌث جاءت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإبطال علم التنجٌم وذمه، منها

 .(ٖ)حدٌث " من التبس علما من النجوم التبس شعبة من السحر زاد ما زاد "  -
صلى هللا علٌه  -رسول هللا عن على لال: لال رجل: ٌا رسول هللا متى الساعة فزبره  -

، حتى إذا صلى الفجر رفع رأسه إلى السماء فمال: تبارن خالمها ورافعها -وسلم 
ومبدلها وطاوٌها كطى السجل للكتاب ثم نظر إلى األرض فمال: تبارن خالمها وواضعها 
ومبدلها وطاوٌها كطى السجل للكتاب ثم لال: أٌن السابل عن الساعة فجثى رجل من 

: عند حٌؾ -ملسو هيلع هللا ىلص  -موم على ركبتٌه فإذا هو عمر بن الخطاب، فمال رسول هللا آخر ال
األبمة، وتكذٌب بالمدر، وإٌمان بالنجوم، ولوم ٌتخذون األمانة مؽنما والزكاة مؽرما 
والفاحشة زٌارة، فسؤلته عن الفاحشة زٌارة فمال: الرجبلن من أهل الفسك ٌصنع أحدهما 

وٌؤتٌه بالمرأة فٌمول: اصنع لى كما صنعت، فٌتزاورون على ذلن هلكت  طعاما وشرابا
 .(ٗ)"أمتى ٌا ابن الخطاب

مما أخاؾ "أخرج عبد بن حمٌد عن رجاء بن حٌوة رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  -
 . (٘)على أمتً التصدٌك بالنجوم والتكذٌب بالمدر وظلم األبمة"

                                                             

 .51ٓ/ٖانظر: معارج المبول بشرح سلم الوصول: (ٔ)
( ، 2ٔ، رلم 1ٖ/ٔ( ، ومسلم )1ٔٓ، رلم 5ٕٓ/ٔ( ، والبخارى )2ٕٔٓٔ، رلم 2ٔٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٕ)

( ، وابن 5ٖٓٙ، رلم ٙٔ/ٗ( ، وأبو داود )1ٓ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: الشافعى )1ٖٖٔ، رلم ٕٙ٘/ٔ)والنسابى 
 .(ٖٕٗٙ، رلم 2ٖ٘/ٖ( ، والبٌهمى )ٕٙ/ٔ( ، وأبو عوانة )11ٔ، رلم 2ٔٗ/ٔحبان )
( 5ٕٓٙٔ، رلم 1ٖٔ/1( ، والبٌهمى )5ٖٓ٘، رلم ٘ٔ/ٗ( ، وأبو داود )1ٕٗٔ، رلم ٖٔٔ/ٔأخرجه أحمد )(ٖ)

 .(2ٕٖٙ، رلم 1ٕٕٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٕٙٗٙ٘، رلم 5ٖٕ/٘أٌضا: ابن أبى شٌبة )( . وأخرجه 5ٕٓٙٔ
 .(2ٓ٘، رلم ٘ٗٔ/ٕأخرجه أٌضا: البزار )، و[5ٖٖٙٗابن أبى الدنٌا فى ذم المبلهى ]كنز العمال أخرجه  (ٗ)

٘ٓ2). 
 .ٖٔ/1الدر المنثور: (٘)
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" أخاؾ على أمتى من بعدى ثبلثا حٌؾ األبمة وإٌمانا  وعن أبً محجن مرفوًعا: -
 .(ٔ)بالنجوم وتكذٌبا بالمدر "

. أخرج أبو ٌعلى وابن مردوٌه والخطٌب عن أنس لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه  -
أخاؾ على أمتً خصلتٌن تكذٌبا بالمدر وتصدٌما بالنجوم وفً لفظ: وحذلا  :"وسلم
 .(ٕ)"بالنجوم

أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوًعا: " مفاتٌح الؽٌب خمس ال ٌعلمها إال وروى اإلمام  -
هللا ال ٌعلم أحد ما ٌكون فى ؼد إال هللا وال ٌعلم أحد ما ٌكون فى األرحام إال هللا وال ٌعلم 
متى تموم الساعة إال هللا وال تدرى نفس بؤى أرض تموت إال هللا وال ٌدرى أحد متى 

 . (ٖ)"ٌجىء المطر إال هللا
وعن العباس بن عبد المطلب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " لمد طهر هللا أهل هذه الجزٌرة  -

 . (ٗ)من الشرن إن لم تضلهم النجوم"
وعن ابن عمر مرفوًعا: "تعلموا من النجوم ما تهتدون به فً ظلمات البر والبحر ثم  -

 . (٘)انتهوا"
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص عن النظر فً النجوم"وعن أبً هرٌرة لال: "نهى رسول هللا  -
عن النظر فى النجوم وأمرنى بإسباغ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نهانى رسول هللا "عن على لال:  -

  .(2)"الطهور
ال تسؤلوا عن  :"وأخرج الخطٌب عن عمر بن الخطاب سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول -

وال تسبوا أحدا من أصحابً فإن ذلن االٌمان  النجوم وال تفسروا المرآن برأٌكم
 .(1)"المحض

وأخرج الطبرانً وأبو نعٌم فً الحلٌة والخطٌب عن ابن مسعود لال: لال رسول هللا  -

 .(5)"ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذكر أصحابً فامسكوا وإذا ذكر المدر فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا
عن أنس لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وأخرج أبو ٌعلى وابن مردوٌه والخطٌب -

وحذلا »وفً لفظ:  ".وسلم أخاؾ على أمتً خصلتٌن تكذٌبا بالمدر وتصدٌما بالنجوم
 .(ٓٔ)"«بالنجوم

وأخرج ابن أبً شٌبة وأبوداود وابن مردوٌه عن ابن عباس لال: لال النبً صلى هللا  -
 .(ٔ)"حر زاد ما زادعلٌه وسلم من التبس علما من النجوم ألتبس شعبة من الس

                                                             

( . 5ٖٓ/ٕ( ، وذكره الرافعى )ٔٓٗ/1٘)( ، وابن عساكر 1ٗ/ٕأخرجه ابن عبد البر فى جامع بٌان العلم )(ٔ)
 ( : فٌه أبو سعد البمال سعٌد بن المرزبان، ضعٌؾ مدلس.ٔٓ٘ٓٔ، ترجمة ٖٓٙ/2لال الحافظ فى اإلصابة )

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "حٌؾ األبمة": ظلمهم
 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٕ)
 ( .5ٗٗٙ، رلم 12ٕٙ/ٙ( ، والبخارى )2ٙٙٗ، رلم ٕٗ/ٕأخرجه أحمد )(ٖ)
. 
( ، والطبرانى فى األوسط 2ٓ5ٙ، رلم 5ٙ/ٕٔ( ، وأبو ٌعلى )ٖٖٓٔ، رلم ٖٔٔ/ٗأخرجه أٌضا: البزار )(ٗ)
( : رواه أبو ٌعلى، والبزار بنحوه، والطبرانى فى 55ٕ/ٖ( جمٌعا بنحوه. لال الهٌثمى )2ٙ٘، رلم 1ٓٔ/ٔ)

أبى ٌعلى ثمات. ولال فى  األوسط، وفٌه لٌس بن الربٌع، وثمه شعبة والثورى، وضعفه الناس، وبمٌة رجال
( : رواه أبو ٌعلى، والطبرانى فى الكبٌر واألوسط، وفٌه لٌس بن الربٌع، وثمه شعبة ٙٔٔ/٘موضع آخر )

 .والثورى، وضعفه الناس، وبمٌة رجاله ثمات
 .(5/ٔ، 2/ٔ، ٘/ٔ) وأحمد( ، 1ٖٖٗ) المبلحم: داود أبو(٘)
، رلم ٖٙٓ/ٗ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )ٓ٘مة ، ترج55ٔ/ٕأخرجه أٌضا: ابن حبان فى الضعفاء )(ٙ)

 ( .ٖٖٔ/ٙ( ، والخطٌب )٘ٔٗٔ، ترجمة 21ٕ/٘( ، وابن عدى )51ٔ٘
 ..ابن مردوٌه والمرهبً والخطٌب، وعزاه إلى 5ٕٖ/ٖوأورده السٌوطً فً الدر المنثور:

 .( 1ٖٔ، رلم 1ٔ/ٕأخرجه الخطٌب فى موضح أوهام الجمع والتفرٌك )(2)
 .5ٕٖ/ٖالدر المنثور: (1)
 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (5)
 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٓٔ)



ٔ1٘ 
 

وأخرج عبد الرزاق فً المصنؾ وابن أبً شٌبة والخطٌب عن ابن عباس لال: إن لوما  -
 .(ٕ)"ما ٌنظرون فً النجوم وٌحسبون ابراجا وما أرى الذٌن ٌفعلون ذلن من خبلق

لال: أوصٌن ، وأخرج الخطٌب عن مٌمون بن مهران لال: للت البن عباس أوصنً -
النجوم فإنه ٌدعوا إلى الكهانة وإٌان أن تذكر أحدا من أصحاب بتموى هللا وإٌان وعلم 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال بخٌر فٌكبن هللا على وجهن فً جهنم فإن هللا أظهر بهم هذا الدٌن 
 .(ٖ)"وإٌان والكبلم فً المدر فإنه ما تكلم فٌه اثنان إال اثما أو اثم أحدهما

لٌل لعلً بن أبً طالب:  "ند ضعفه عن عطاء لال:وأخرج الخطٌب فً كتاب النجوم بس -
فمال له لومه:  هل كان للنجوم أصل لال: نعم كان نبً من األنبٌاء ٌمال له ٌوشع بن نون

انا ال نإمن بن حتى تعلمنا بدء الخلك وآجاله فؤوحى هللا تعالى إلى ؼمامة فؤمطرتهم 
الممر والنجوم أن تجري فً واستنمع على الجبل ماء صافٌا ثم أوحى هللا إلى الشمس و

ذلن الماء ثم أوحى إلى ٌوشع بن نون أن ٌرتمً هو ولومه على الجبل فارتموا الجبل 
فماموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلك وآجاله بمجاري الشمس والممر والنجوم 
وساعات اللٌل والنهار فكان أحدهم ٌعلم متى ٌموت ومتى ٌمرض ومن ذا الذي ٌولد له 

لال: فبموا كذلن برهة من دهرهم ثم إن داود علٌه السبلم لاتلهم ، ي ال ٌولد لهومن الذ
على الكفر فؤخرجوا إلى داود فً المتال من لم ٌحضر أجله ومن حضر أجله خلفوه فً 

فكان ٌمتل من أصحاب داود وال ٌمتل من هإالء أحد فمال داود رب ها أنا ألاتل  بٌوتهم
عصٌتن فٌمتل أصحابً وال ٌمتل من هإالء أحد على طاعتن وٌماتل هإالء على م

فؤوحى هللا إلٌه: أنً كنت علمتهم بدء الخلك وآجاله وإنما أخرجوا إلٌن من لم ٌحضر 
، أجله ومن حضر أجله خلفوه فً بٌوتهم فمن ثم ٌمتل من أصحابن وال ٌمتل منهم أحد

لنجوم وساعات لال داود: ٌا رب على ماذا علمتهم لال: على مجاري الشمس والممر وا

اللٌل والنهار فدعا هللا فحبست الشمس علٌهم فزاد فً النهار فاختلطت الزٌادة باللٌل 
لال علً رضً هللا عنه: فمن ثم . والنهار فلم ٌعرفوا لدر الزٌادة فاختلط علٌهم حسابهم

 .(ٗ)"كره النظر فً النجوم
لما فتح هللا "لال:  وأخرج المرهبً فً فضل العلم عن الحسن بن علً رضً هللا عنهما -

على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص خٌبر دعا بموسه واتكؤ على سٌتها وحمد هللا وذكر ما فتح هللا على نبٌه 
ونصره ونهى عن خصال: عن مهر البؽً وعن خاتم الذهب وعن المٌاثر الحمر وعن 

الذهب لبس الثٌاب المسً وعن ثمن الكلب وعن أكل لحوم الحمر األهلٌة وعن الصرؾ 
 .(٘)"بالذهب والفضة بالفضة بٌنهما فضل وعن النظر فً النجوم

ال تعلم النجوم فانها تدعو إلى "وأخرج المرهبً عن مكحول لال: لال ابن عباس:  -
 .(ٙ)"الكهانة

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن متعلم حروؾ أبً جاد "وأخرج ابن مردوٌه عن ابن عباس لال:  -
 .(2)"س له عند هللا خبلق ٌوم المٌامةوراء فً النجوم لٌ

  :لسمٌن إلى ٌنمسم النجوم علمومن الفوابد: أن  -ٖ
 .التسٌٌر علم. والثانً: التؤثٌر علمأحدهما: 
 :ألسام ثبلثة إلى ٌنمسم وهذا. التؤثٌر علم: فاألول

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٖ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٖالدر المنثور: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٖالدر المنثور: (٘)
 .ٖٖٔ/ٖالدر المنثور: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖالدر المنثور: (2)
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; والشرور الحوادث تخلك التً هً أنها بمعنى فاعلة، مإثرة النجوم هذه أن ٌعتمد أن  - أ
 جعل فهذا; أكبر شركا مشرن فهو; خالما هللا مع أن ادعى من ألن; أكبر شرن فهذا

 .مسخرا خالما المسخر المخلوق
 أنه على وتؽٌراتها وتنمبلتها بحركاتها فٌستدل; الؽٌب علم به ٌدعً سببا ٌجعلها أن - ب

 ستكون اإلنسان هذا: ٌمول أن مثل وكذا، كذا صار الفبلنً النجم ألن; وكذا كذا سٌكون
 النجم فً ولد ألنه; سعٌدة ستكون حٌاته وهذا الفبلنً، النجم فً ولد ألنه; شماء حٌاته
 كفر الؽٌب علم ودعوى الؽٌب، علم دعاء ال وسٌلة النجوم تعلم اتخذ فهذا; الفبلنً
{ هللا إال الؽٌب واألرض السماوات فً من ٌعلم ال لل: }ٌمول هللا ألن; الملة عن مخرج
 فإذا واإلثبات، بالنفً ألنه; الحصر أنواع ألوى من وهذا[ ٘ٙ اآلٌة من: النمل سورة]

 .المرآن كذب فمد; الؽٌب علم أحد ادعى
 ٌنسب وال النجوم، إلى نسبه شًء ولع إذا أنه أي والشر، الخٌر لحدوث سببا ٌعتمدها أن - ت

 .أصؽر شرن فهذا; ولوعه بعد إال شٌبا النجوم إلى
 إن: " الكسوؾ فً لوله فً وسلم علٌه هللا صلى النبً عن ثبت بما هذا ٌنتمض: لٌل فإن
 .إنذار عبلمة أنهما ذلن فمعنى ;(ٔ)" عباده بهما هللا ٌخوؾ هللا آٌات من آٌتان والممر الشمس
 :وجهٌن من فالجواب
 والحروب، والمحط الجدب من والعموبات، الحوادث فً تؤثٌرا للكسوؾ أن ٌسلم ال أنه: األول
أما بعد أٌها الناس إن الشمس والممر آٌتان من آٌات هللا  : "وسلم علٌه هللا صلى النبً لال ولذلن

 بهما هللا ٌخوؾ وإنما المستمبل، فً وال مضى ما فً ال ،(ٕ)"ال ٌنكسفان لموت أحد وال لحٌاة أحد
 .ألرب وهذا ٌرجعون، لعلهم العباد
 المول ٌجب النص علٌه دل وما ذلن، على دل لد النص فإن; تؤثٌرا لهما أن سلمنا لو أنه: الثانً

 .به خاصا ٌكون لكن به،
; ٌمتضٌه ال الحدٌث ألن; هذا فً تؤثٌرا لهما أن أصبل نسلم ال أننا: األلرب هو األول الوجه لكن

 فً للكسوؾ أثر وال عموبته، والمخوؾ تعالى، هللا هو والمخوؾ التخوٌؾ، على ٌنص فالحدٌث
 .فمط عبلمة هو وإنما ذلن،
 :لسمٌن إلى ٌنمسم وهذا. التسٌٌر علم: الثانً
 وإذا مطلوب، فهذا; الدٌنٌة المصالح على بسٌرها ٌستدل أن: األول
 جهة على بالنجوم ٌستدل أن أراد لو كما واجبا، تعلمها كان واجبة دٌنٌة مصالح على ٌعٌن كان
 فابدة فٌه فهذا; لبلة اللٌل ربع ٌكون الفبلنً والنجم لبلة، اللٌل ثلث ٌكون الفبلنً فالنجم; المبلة
 .عظٌمة
 :نوعان وهو به، بؤس ال فهذا; الدنٌوٌة المصالح على بسٌرها ٌستدل أن: الثانً
 منه لرٌب وهو والجدي شماال، ٌمع المطب أن كمعرفة; الجهات على بها ٌستدل أن: األول النوع
: النحل سورة{ ]ٌهتدون هم وبالنجم وعبلمات: }تعالى لال جابز، فهذا; وهكذا شماال، حوله ٌدور
 [ .ٙٔ اآلٌة
 بعض كرهه فهذا; الممر منازل بتعلم ٌعرؾ ما وهو الفصول، على بها ٌستدل أن: الثانً النوع
 .آخرون وأباحه السلؾ،

 أن: الصٌؾ أو الشتاء ولت فهو; الفبلنً النجم طلع: لٌل إذا ٌخشى: لالوا كرهوه والذٌن
 .بالرٌاح أو بالحر أو بالبرد ٌؤتً الذي هو أنه ٌعتمد العامة بعض

 .(ٖ)-وهللا أعلم-الكراهة عدم والصحٌح
 

                                                             

 .(ٕٗٔ/ٔ( ، وابن سعد )25ٖٕٙ، رلم 1ٕٗ/٘)أخرجه أحمد (ٔ)
 .(ٕٗٔ/ٔ( ، وابن سعد )25ٖٕٙ، رلم 1ٕٗ/٘أخرجه أحمد )(ٕ)
 .2-ٙ/ٕانظر: المول المفٌد على كتاب التوحٌد: (ٖ)
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 المرآن
 [1ٔ({ ]النحل : 1ٔ}أَفََمْن ٌَْخلُُك َكَمْن اَل ٌَْخلُُك أَفاََل تَذَك ُروَن )

 التفسٌر:
ال أتجعلون هللا الذي ٌخلك كل هذه األشٌاء وؼٌرها فً استحماق العبادة كاآللهة المزعومة التً 

 تخلك شٌبًا؟ أفبل تتذكرون عظمة هللا، فتفردوه بالعبادة؟
أتجعلون هللا الذي ٌخلك كل  ، أي:"[2ٔ}أَفََمْن ٌَْخلُُك َكَمْن اَل ٌَْخلُُك{ ]النحل :  لوله تعالى: 

 .(ٔ)"هذه األشٌاء وؼٌرها فً استحماق العبادة كاآللهة المزعومة التً ال تخلك شٌبًا؟
ٌمول تعالى ذكره لعبدة األوثان واألصنام: أفمن ٌخلك هذه الخبلبك  لال الطبري:" 

العجٌبة التً عددناها علٌكم وٌنعم علٌكم هذه النعم العظٌمة، كمن ال ٌخلك شٌبا وال ٌنعم علٌكم 
نعمة صؽٌرة وال كبٌرة؟ ٌمول: أتشركون هذا فً عبادة هذا؟ ٌعّرفهم بذلن عظم جهلهم، وسوء 

ة شكرهم لمن أنعم علٌهم بالنعم التً عّددها علٌهم، التً ال ٌحصٌها أحد نظرهم ألنفسهم، وللَّ 
 .(ٕ)"ؼٌره

أفمن ٌخلك هذه الخبلبك العجٌبة التً عددناها علٌكم وٌنعم هذه النعم  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٖ) كمن ال ٌخلك شٌبا وال ٌنعم نعما صؽٌرة وال كبٌرة -العظٌمة
لما ذكر تعالى ما خلمه من المخلولات العظٌمة، وما أنعم به من النعم  لال السعدي:" 

العمٌمة ذكر أنه ال ٌشبهه أحد وال كؾء له وال ند له فمال: }أفمن ٌخلك{ جمٌع المخلولات وهو 
 .(ٗ)"الفعال لما ٌرٌد }كمن ال ٌخلك{ شٌبا ال للٌبل وال كثٌرا

الذي هو « من»ـاألصنام، فلم جًء ب فإن للت: كمن ال ٌخلك أرٌد به لال الزمخشري:" 
 :للت:فٌه أوجه ألولى العلم؟ 

 :}أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوها، فؤجروها مجرى أولى العلم. أال ترى إلى لوله على أثره

  {.والذٌن ٌدعون من دون هللا ال ٌخلمون شٌبا وهم ٌخلمون
 والثانً: المشاكلة بٌنه وبٌن من ٌخلك. 

أن من ٌخلك لٌس كمن ال ٌخلك من أولى العلم، فكٌؾ بما ال علم  :لمعنىوالثالث: أن ٌكون ا
أن اآللهة حالهم منحطة عن  :ٌعنى، [5٘ٔ}أَلَُهْم أَْرُجٌل ٌَْمشُوَن بَِها{ ]األعراؾ :  :عنده، كموله

حال من لهم أرجل وأٌد وآذان وللوب، ألن هإالء أحٌاء وهم أموات، فكٌؾ تصح لهم العبادة؟ ال 
 صحت لهم هذه األعضاء لصح أن ٌعبدوا. أنها لو 

فإن للت: هو إلزام للذٌن عبدوا األوثان سموها آلهة تشبٌها باهلل، فمد جعلوا ؼٌر الخالك 
 مثل الخالك، فكان حك اإللزام أن ٌمال لهم: أفمن ال ٌخلك كمن ٌخلك؟ 

وبٌنه، فمد  للت: حٌن جعلوا ؼٌر هللا مثل هللا فً تسمٌته باسمه والعبادة له وسووا بٌنه
أفمن ٌخلك كمن ال :}جعلوا هللا تعالى من جنس المخلولات وشبٌها بها، فؤنكر علٌهم ذلن بموله 

 .(٘){"ٌخلك
أفبل تتذكرون عظمة هللا، فتفردوه  ، أي:"[2ٔأَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ]النحل : لوله تعالى:}

 .(ٙ)"بالعبادة؟
ٌمول: أفبل تذكرون نعم هللا علٌكم، وعظٌم سُلطانه ولُدرته على ما شاء،  لال الطبري:" 

وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها، وأنها ال تجلب إلى نفسها نفعا وال تدفع عنها ضّرا، فتعرفوا 
 .(2)"بذلن خطؤ ما أنتم علٌه ممٌمون من عبادتكموها وإلراركم لها باأللوهة؟

                                                             

 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .55٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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فتعرفون أن المنفرد بالخلك أحك بالعبادة كلها، فكما أنه ، تَذَكَُّروَن{أَفَبَل } لال السعدي:" 
وكما أنه لٌس له مشارن إذ أنشؤكم ، واحد فً خلمه وتدبٌره فإنه واحد فً إلهٌته وتوحٌده وعبادته

 .(ٔ)"وأنشؤ ؼٌركم، فبل تجعلوا له أندادا فً عبادته بل أخلصوا له الدٌن
أفبل تذكرون هذه النعم وهذا السلطان العظٌم والمدرة على ما شاء  لال المراؼً: أي:" 

من الحكمة، وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها، وأنها ال تجلب إلى نفسها نفعا، وال تدفع ضرا، 
 فتعرفوا بذلن خطؤ ما أنتم علٌه من عبادتها، وإلراركم لها باأللوهٌة.

ء التمدٌر وللة الشكر لمن أنعم علٌهم اإلنكار علٌهم ورمٌهم بالجهل وسو -وخبلصة هذا
بما ال ٌحصى من النعم، مع وضوح ذلن وللة احتٌاجه إلى تدبر وتفكر وإطالة نظر، بل ٌكفى 
فٌه تنبه العمل، لٌعلم أن العبادة ال تلٌك إال للنعم بكل هذه النعم، أما هذه األصنام التً ال فهم لها 

 .(ٕ)"ال االشتؽال بطاعتهاوال لدرة وال اختٌار، فبل تنبؽى عبادتها و
 الفوابد:
هللا تعالى تمدح {، فإن أفمن ٌخلك كمن ال ٌخلك ، لال تعالى:}تفرد الرب تعالى بالخلك -ٔ

 .ؼٌره لبطلت فابدة التمدح بالخلك وأثنى على نفسه بذلن ولو شاركه فٌه
عبادة الممارنة بٌن الحً الخبلق العلٌم، وبٌن األصنام المٌتة المخلولة لتمرٌر بطبلن  -ٕ

 ؼٌر هللا تعالى ألن من ٌخلك لٌس كمن ال ٌخلك.
توحٌد اإللهٌة متضمن لتوحٌد الربوبٌة دون العكس. فمن ال ٌمدر على أن ٌخلك ٌكون أن  -ٖ

، ولال عاجزا، والعاجز ال ٌصلح أن ٌكون إلها. لال تعالى: }أفمن ٌخلك كمن ال ٌخلك{
  [.5ٔٔاؾ:]األعر}أٌشركون ما ال ٌخلك شٌبا وهم ٌخلمون{تعالى: 
 
 المرآن

َ لَغَفُوٌر َرِحٌٌم ) ِ اَل تُْحُصوَها إِن  ّللا   [1ٔ({ ]النحل : 1ٔ}َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ ّللا 
 التفسٌر:

وإن تحاولوا َحْصَر نِعَم هللا علٌكم ال تَفُوا بَحْصرها; لكثرتها وتنوعها. إن هللا لَؽفور لكم رحٌم 
اء شكر النعم، وال ٌمطعها عنكم لتفرٌطكم، وال ٌعاجلكم بكم; إذ ٌتجاوز عن تمصٌركم فً أد

 بالعموبة.
ِ اَل تُْحُصوَها{ ]النحل : لوله تعالى:  وإن تحاولوا َحْصَر  ، أي:"[1ٔ}َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

 .(ٖ)"نِعَم هللا علٌكم ال تَفُوا بَحْصرها; لكثرتها وتنوعها
ال تضبطوا عددها وال تبلؽه طالتكم، فضبل أن أي:"  {،ال تحصوها} لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"تطٌموا المٌام بحمها من أداء الشكر
وإن تعدوا نعم هللا ال تضبطوا عددها فضبل عن أن تستطٌعوا المٌام  :أي لال المراؼً:" 

بشكرها، فإن العبد مهما أتعب نفسه فى طاعته، وبالػ فى شكران نعمه، فإنه ٌكون ممصرا، فنعم 
 .(٘) رة، وعمل المخلوق لاصر عن اإلحاطة بهاهللا كثٌ
}وإن تعدوا نعمة هللا{ عددا مجردا عن الشكر }ال تحصوها{ فضبل عن  لال السعدي:" 

كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد األنفاس واللحظات، من جمٌع 
أصناؾ النعم مما ٌعرؾ العباد، ومما ال ٌعرفون وما ٌدفع عنهم من النمم فؤكثر من أن 

 .(ٙ)"تحصى

                                                             

 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
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ِ اَل تُْحُصوَها{ ]النحل : }َوإِ لوله تعالى:وفً    :(ٔ)، وجهان[1ْٔن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ
 .(ٕ)أحدهما : ال تحفظوها ، لال الكلبً
 الثانً : ال تشكروها وهو مؤثور . 

 :(ٖ)وٌحتمل الممصود بهذا الكبلم وجهٌن
 أحدهما : أن ٌكون خارجاً مخرج االمتنان تكثٌراً لنعمته أن تحصى.

 تكثٌر لشكره أن ٌإدى. وعلى هذا الوجه ٌكون الكبلم خارجا مخرج الؽفران.الثانً : أنه 
أن داود النبً لال: إلهً، لو كان لً "، عن الحسن، ذكر ٌحٌى بن سبلم عن أبً أمٌة 

بكل شعرة فً جسدي لسانان ٌسبحانن اللٌل والنهار، والدهر كله ما أدٌت شكر نعمة واحدة 
 .(ٗ)"أنعمتها علً
َ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى:  ؼفور لما صدر منكم من إن هللا  ، أي:"[1ٔ}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)"تمصٌر رحٌم بالعباد حٌث ٌنعم علٌهم مع تمصٌرهم وعصٌانهم
حٌث ٌتجاوز عن تمصٌركم فً أداء شكر النعمة، وال ٌمطعها عنكم  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)"التفرٌطكم، وال ٌعاجلكم بالعموبة على كفرانه
بكم  {،رحٌم، }فٌستر علٌكم تمصٌركم فى المٌام بشكرها" لال المراؼً:أي: }ؼفو{ 

فٌمٌض علٌكم نعمه مع استحمالكم للمطع والحرمان، بما تؤتون وما تذرون من أصناؾ الكفر 
 .(2) ”والعصٌان، ومن أفظع ذلن وأعظمه جرما المساواة بٌن الخالك والمخلوق

 .(1)"منكم بالٌسٌر من الشكر مع إنعامه الكثٌرٌرضى " لال السعدي: أي: 
جزء من البدن إذا اعتراه األلم نؽص على اإلنسان النعم،  يّ إن أ"لال بعض الحكماء: 

وتمنى أن ٌنفك الدنٌا لو كانت فى ملكه حتى ٌزول عنه ذلن األلم، وهو سبحانه ٌدبر جسم 
ذلن، فكٌؾ ٌطٌك حصر نعمه علٌه أو اإلنسان على الوجه المبلبم له، مع أنه ال علم له بوجود 

 .(5)"ٌمدر على إحصابها، أو ٌتمكن من شكر أدناها؟
 

 المرآن
وَن َوَما تُْعِلنُوَن ) ُ ٌَْعلَُم َما تُِسرُّ  [1ٔ({ ]النحل : 1ٔ}َوّللا 

 التفسٌر:
وهللا سبحانه ٌعلم كل أعمالكم، سواء ما تخفونه منها فً نفوسكم وما تظهرونه لؽٌركم، 

 وسٌجازٌكم علٌها.
 .(ٓٔ)"من أعمالكم، وهو وعٌد لال الزمخشري:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره: وهللا الذي هو إلهكم أٌها الناس، ٌعلم ما تسّرون فً  لال الطبري:" 

أنفسكم من ضمابركم فتخفونه عن ؼٌركم، فما تبدونه بؤلسنتكم وجوارحكم وما تعلنونه بؤلسنتكم 
وجوارحكم وأفعالكم، وهو محص ذلن كله علٌكم، حتى ٌجازٌكم به ٌوم المٌامة، المحسن منكم 

م بإساءته، وُمسابلكم عما كان منكم من الشكر فً الدنٌا على نعمه التً بإحسانه، والمسًء منك
 .(ٔٔ)"أنعمها علٌكم فٌها التً أحصٌتم، والتً لم تحصوا

                                                             

 .1ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖنكت والعٌون:انظر: ال (ٖ)
 .ٙ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٓٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٗٙ/ٗٔحكاه المراؼً فً تفسٌره: (5)
 .ٓٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .12ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ما ٌسر المشركون من نجواهم فً أمر النبً، ما ٌتشاورون به  لال ٌحٌى بن سبلم:" 
هذا{، ٌعنون دمحما }إال  مثل لوله: }وأسروا النجوى الذٌن ظلموا{ أشركوا }هل، بٌنهم فً أمره

لال: }وما  المرآن. :[ أنه سحر، ٌعنونٖبشر مثلكم أفتؤتون السحر وأنتم تبصرون{ ]األنبٌاء: 
 .(ٔ)"[ من شركهم وجحودهم5ٔتعلنون{ ]النحل: 

وكما أن رحمته واسعة وجوده عمٌم ومؽفرته شاملة للعباد فعلمه محٌط لال السعدي: " 
 .(ٕ)"بخبلؾ من عبد من دونه ،نون{بهم، }ٌعلم ما تسرون وما تعل

بٌنا ذات لٌلة عند الحسن، فمام من اللٌل ٌصلً فلم "لال رجل من لٌس ٌكنى أبا بعد هللا:  
فلما أصبح للنا: ٌا أبا سعٌد  {،وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها:}ٌزل ٌردد هذه اآلٌة حتى اسحر

لم تكد تجاوز هذه اآلٌة سابر اللٌلة، لال: إن فٌها معتبرا ما ٌرفع طرفا وال ٌرده إال ولع على 
 .(ٖ)"نعمة، وما ال ٌعلم من نعم هللا أكثر

 :[5ٔ-1ٔفوابد اآلٌتٌن:]
ر، عظٌم المواهب. فإنه أعطى الحٌاة والعمل والنطك وصور فؤحسن الصوأن هللا تعالى  -ٔ

}وإن تعدوا نعمة  -ولوله الحك -وأنعم فؤجزل، وأسنى النعم وأكثر العطاٌا والمنح. لال
 هللا ال تحصوها{.

الحمد »عجز اإلنسان عن شكر نعم هللا تعالى ٌتطلب منه أن ٌشكر ما ٌمكنه منها وكلمة  -ٕ
تعد رأس الشكر واالعتراؾ بالعجز عن الشكر من الشكر، والشكر صرؾ النعم « هلل
 من أجله أنعم هللا تعالى بها.فٌما 

; وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖ
 .صفة، وفعل

الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -

ال الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً 
ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(ٗ)تشرن بً شٌباً ألتٌتن بمرابها مؽفرة"

 .[ٕٖ]النجم:
ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 
الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن 

 .(٘)اهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته"الظن ب
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٙ)فً الكثرة
 .(2) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
وَن َوَما  ، لال تعالى:أن هللا ٌخبُر عن األسماء بؤفعالهاومن الفوابد:  -ٗ ُ ٌَْعلَُم َما تُِسرُّ }َوَّللاَّ

فلو لم تكن أسماإه مشتملة ، [ٙٗ}إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه :  ، ولال تعالى:تُْعِلنُوَن{
على معان وصفات لم ٌسػ أن ٌخبر عنها بؤفعالها، فبل ٌمال: ٌسمع وٌرى وٌعلم وٌرٌد، 

                                                             

 .ٙ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٖ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٗ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(٘)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٙ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (2)
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.(ٔ)فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمهافإن ثبوت أحكام الصفات فرعُ ثبوتها، 
  

 
 المرآن

ٌْئًا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن ) ِ اَل ٌَْخلُمُوَن َش  [ٕٓ({ ]النحل : ٕٓ}َوال ِذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا 
 التفسٌر:

واآللهة التً ٌعبدها المشركون ال تخلك شٌبًا وإن َصؽُر، فهً مخلولات صنعها الكفار بؤٌدٌهم، 
 فكٌؾ ٌعبدونها؟

 .(ٕ)"به األوثان التً كانت تعبدها العرب :ٌعنى لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى ذكره: وأوثانكم الذٌن تدعون من دون هللا أٌها الناس آلهة ال  لال الطبري:" 

تخلك شٌبا وهً تخلك، فكٌؾ ٌكون إلها ما كان مصنوعا مدبرا، ال تملن ألنفسها نفعا وال 
 .(ٖ)"ضّرا

أراد به األصنام. ولوله: }وهم ٌخلمون{ معناه: أن المخلوق ال ٌكون  معانً:"لال الس 
 .(ٗ)"إلها

نفى عنهم خصابص ..واآللهة الذٌن ٌدعوهم الكفار من دون هللا أي:" لال الزمخشري: 
 .(٘)"اإللهٌة بنفً كونهم خالمٌن

فإنهم }ال ٌخلمون شٌبا{ للٌبل وال كثٌرا }وهم ٌخلمون{ فكٌؾ ٌخلمون شٌبا  لال السعدي: " 
ومع هذا لٌس فٌهم من أوصاؾ الكمال شًء ال علم، وال  مع افتمارهم فً إٌجادهم إلى هللا تعالى؟

 .(ٙ)"ؼٌره
 .(2)بالتاء والٌاء ،«تدعون من دون هللا»:ٌمرأ  

 الفوابد:
 ال شرٌن له. أن هللا سُبحانه هو الخالُك وحَدهُ  -ٔ
من ٌخلك ؼٌره هو المعبود وأن من ال ٌخلك شٌبا ال ، فإن بطبلن الشرن وتمرٌر التوحٌد -ٕ

ولهذا لال تعالى بعده لرٌبا منه }والذٌن ٌدعون من دون هللا ال ٌخلمون ، ٌصح أن ٌعبد
 شٌبا وهم ٌخلمون{ .

 .باإللهٌةسبحانه وتعالى وجوب إفراده  -ٖ
وضعفها، وحمارتها، وللة شؤنها، وأنَّ اإلله هو رب واحد ال عجز تلن اآللهة المزعومة  -ٗ

 .شرٌن له
 
 

 المرآن
ٌُْر أَْحٌَاٍء َوَما ٌَْشعُُروَن أٌَ اَن ٌُْبعَثُوَن )  [ٕٔ({ ]النحل : ٕٔ}أَْمَواٌت َغ

 التفسٌر:
لٌُلمى هم جمٌعًا جمادات ال حٌاة فٌها وال تشعر بالولت الذي ٌبعث هللا فٌه عابدٌها، وهً معهم 

 بهم جمٌعًا فً النار ٌوم المٌامة.

                                                             

 .ٖٙٗانظر: معتمد أهل السنة والجماعة: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .11ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر السمهعانً: (ٗ)
 .ٓٓٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (2)
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ٌَاٍء{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌُْر أَْح جمادات ال حٌاة تلن األصنام  ، أي:"[ٕٔ}أَْمَواٌت َؼ
 .(ٔ)"فٌها

ٌمول تعالى ذكره لهإالء المشركٌن من لرٌش: والذٌن تدعون من دون  لال الطبري:" 
ٌَاءٍ }هللا أٌها الناس  ٌُْر أَْح وجعلها جّل ثناإه أمواتا ؼٌر أحٌاء، إذ كانت ال أرواح  {،أَْمَواٌت َؼ

 .(ٕ)"فٌها
 .(ٖ)"ٌعنً: أوثانهم، أي ال أرواح لها لال مكً بن أبً طالب:" 
هً هذه األوثان التً تُعبد من دون هللا أموات ال أرواح فٌها، وال تملن  لال لتادة:" 

 .(ٗ)"ألهلها ضّرا وال نفعا
ٌَّاَن ٌُْبَعثُوَن{ ]النحل : }َوَما لوله تعالى:  ما تشعر هذه األصنام متى  ، أي:"[ٌَْٕٔشعُُروَن أَ

 .(٘)"ٌبعث عابدوها
 .(ٙ)"ما ٌشعرون متى ٌبعثون :أي لال الزجاج:" 
ٌمول: وما تدري أصنامكم التً تدعون من دون هللا متى تبعث، ولٌل:  لال الطبري:" 

 .(2)"بعثونإنما عنى بذلن الكفار، إنهم ال ٌدرون متى ٌ
وٌمال للكفار: ، األصنام :ٌمول: هً أموات فكٌؾ تشعر متى تبعث، ٌعنى لال الفراء:" 

 . (1)"وما ٌشعرون أٌان
أي: وما ٌشعر هإالء األوثان متى ٌبعث المشركون. ولٌل  لال مكً بن أبً طالب:" 

 .(5)"الضمٌران للمشركٌن، أي: وما ٌشعر المشركون متى ٌبعثون
وهً  ، لال الفراء:"«إٌان»بكسر ألؾ « أٌان ٌبعثون»:ولرأ أبو عبد الرحمن السلمً  

 .(ٓٔ)"والكبلم أوان ذلن ،لؽة لسلٌم ولد سمعت بعض العرب ٌمول: متى إٌوان ذان
خلك هللا تعالى الخلك، ثم أحٌاهم باسم الحٌاة، ثم أماتهم بجهلهم بؤنفسهم، فمن "لال سهل:  

 .(ٔٔ)"الحً، وإال فهم األموات بجهلهمكانت حٌاته بالعلم فهو 
 الفوابد:
 "لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:، أن المخلوق ال ٌصلح أن ٌدعً من دون هللا -ٔ

"حمٌمة التوحٌد أن نعبد هللا وحده، فبل ٌدعى إال هو وال ٌخشى إال هو، وال ٌتمى إال هو 
 .(ٕٔ)"وال ٌتوكل إال علٌه، وال ٌكون الدٌن إال له، ال ألحد من الخلك

ن أمارة ما بٌن الحً، والمٌت التحرن، وما ال ٌتحرن فهو مٌت، ال ومن فوابد اآلٌة: أ -ٕ
لى األصنام المٌتة فمال: }والذٌن ٌدعون من دون هللا ٌوصؾ بحٌاة، كما وصؾ هللا تعا
({ ٕٔ( أموات ؼٌر أحٌاء وما ٌشعرون أٌان ٌبعثون )ٕٓال ٌخلمون شٌبا وهم ٌخلمون )

  .[ٕٔ - ٕٓ]النحل: 
 وبٌن نفٌه؟ ٌجب أو به هللا ٌوصؾ هل «الحركة» لفظ عن تٌمٌة ابن تحدثولد 

 فً «الحركة» لفظ إثبات الدارمً سعٌد بن عثمان وذكر: "لال ثم ذلن فً الناس ألوال
 وذكره والحدٌث، السنة أهل لول أنه على ونصره المرٌسً بشر على نمضه كتاب

                                                             

 .ٖٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٙانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٖٓ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .11ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .11ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55/ٕمعانً المرآن: (1)
 .52ٖٓ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .55/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٓتفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٖ تٌمٌة البن النبوٌة السنة منهاج(ٕٔ)
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 والحدٌث السنة أهل عن واألثر السنة أهل مذهب ذكر لما: الكرمانً إسماعٌل حرب
 بن هللا وعبد راهوٌه بن وإسحاق حنبل بن أحمد: ذلن على منهم لمً ممن وذكر لاطبة،
 .وؼٌره حامد بن هللا عبد أبً لول وهو منصور، بن وسعٌد الحمٌدي، الزبٌر

 اللفظ هذا ٌطلك ال لكن صحٌح، المعنى: ٌمول والسنة الحدٌث أهل من وكثٌر
 حدٌث على كبلمهم فً وؼٌره البر عبد بن أبوعمر ذلن ذكر كما به، األثر مجًء لعدم
 ".النزول

 ٌصؾ ما جمٌع فً شًء كمثله لٌس هللا أن به المطع ٌجب والذي: "أٌضا ولال
 لطعا مخطا فهو األشٌاء من شًء فً المخلولٌن صفات بمثل وصفه فمن نفسه، به
 كمول الدار، أسفل إلى السطح من اإلنسان ٌنزل كما وٌنتمل، فٌتحرن ٌنزل إنه: لال كمن
 ٌجب باطل فهذا آلخر وشؽبل لمكان تفرٌؽا نزوله فٌكون العرش من ٌخلو إنه: ٌمول من
 .(ٔ)" تمدم كما عنه، الرب تنزٌه

 ٌتحرن،: نمول ال: ولالوا األمرٌن عن أمسكوا الذٌن وأما: "الموصلً ولال
 النص به نطك بما نطموا فإنهم واالتباع، بالصواب أسعد فهم عنه ذلن ننفً وال وٌنتمل
 .(ٕ)"عنه سكت عما وسكتوا

 
 المرآن

({ ]النحل : ٕٕاَل ٌُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة لُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ َوهُْم ُمْستَْكبُِروَن )}إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد فَال ِذٌَن 
ٕٕ] 

 التفسٌر:
إلهكم المستحك وحده للعبادة هو هللا اإلله الواحد، فالذٌن ال ٌإمنون بالبعث للوبهم جاحدة 

 ادة هللا وحده.وحدانٌته سبحانه; لعدم خوفهم من عمابه، فهم متكبرون عن لبول الحك، وعب
إلهكم المستحك وحده للعبادة هو هللا  ، أي:"[ٕٕ}إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"اإلله الواحد
أنه لد ثبت بما تمدم من إبطال أن تكون اإللهٌة لؽٌره، وأنها له  :ٌعنى لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"وحده ال شرٌن له فٌها
لما بٌن استحالة اإلشران باهلل تعالى بٌن أن المعبود واحد ال رب ؼٌره  لال المرطبً:" 

 .(٘)"وال معبود سواه
فؤهل ، وهو هللا األحد الفرد الصمد الذي لم ٌلد ولم ٌكن له كفوا أحد لال السعدي:" 

اإلٌمان والعمول أجلته للوبهم وعظمته، وأحبته حبا عظٌما، وصرفوا له كل ما استطاعوا من 
ت البدنٌة والمالٌة، وأعمال الملوب وأعمال الجوارح، وأثنوا علٌه بؤسمابه الحسنى وصفاته المربا

 .(ٙ)"وأفعاله الممدسة
ال ٌإمنون  ، أي:"[ٕٕ}فَالَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ لُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"بالبعث للوبهم جاحدة وحدانٌته سبحانه; لعدم خوفهم من عمابه
فكان من نتٌجة ثبات الوحدانٌة ووضوح دلٌلها: استمرارهم على  لال الزمخشري:" 

 .(ٔ)"شركهم، وأن للوبهم منكرة للوحدانٌة

                                                             

 .21٘-٘ٙ٘/ ٘ الفتاوى مجموع: انظر(ٔ)
-2ٓ/ ٕ سالم رشاد تحمٌك تٌمٌة البن االستمامة: فً المزٌد: وانظر،2ٕ٘/ ٕ المرسلة الصواعك مختصر(ٕ)
21.. 
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (2)
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 .(ٕ)"ال تمبل الوعظ وال ٌنجع فٌها الذكر، وهذا رد على المدرٌة :أي لال المرطبً:" 
للوبهم منكرة{ لهذا األمر العظٌم الذي ال ٌنكره إال أعظم الخلك جهبل }  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"وعنادا وهو: توحٌد هللا
، فهم متكبرون عن لبول الحك،  ، أي:"[ٕٕ}َوهُْم ُمْستَْكِبُروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وعبادة هللا وحده
 .(٘)"عن عبادته لال السعدي:أي: " 
 .(ٙ)"وهم مستكبرون عنها وعن اإللرار بها لال الزمخشري:" 
 .(2)"متكبرون متعظمون عن لبول الحك :أي لال المرطبً:" 
 الفوابد:
ولال: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن {، }إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحدٌ  هلل تعالى، لال تعالى:}إثبات الوحدانٌة  -ٔ

ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن{  َل فبٌّن أن من تمدم من  ،[ٕ٘]األنبٌاء: ِمْن َرسُوٍل إِالَّ نُوِحً إِ
 الرسل كانوا ٌحتجون على الكفار فً الوحدانٌة بالوحً ولم ٌإمروا إال بذلن.

: "توحٌد الرسل إثبات صفات الكمال هلل على -رحمه هللا  -اإلمام ابن المٌم لال 
وجه التفصٌل، وعبادته وحده ال شرٌن له، فبل ٌجعل له نداً فً لصد وال حب وال خوؾ 
وال رجاء وال لفظ وال حلؾ وال نذر، بل ٌرفع العبد األنداد له من للبه ولصده ولسانه 

 .(1)وعبادته"
 بجرٌمة االستكبار عن الحك واإلذعان له.التندٌد  -ٕ

 
 المرآن

وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن إِن هُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرٌَن ) َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ  [ٖٕ({ ]النحل : ٖٕ}اَل َجَرَم أَن  ّللا 

 التفسٌر:
ٌجازٌهم على ذلن، حمًا أنَّ هللا ٌعلم ما ٌخفونه ِمن عمابد وألوال وأفعال، وما ٌظهرونه منها، وس
 إنه عز وجل ال ٌحب المستكبرٌن عن عبادته واالنمٌاد له، وسٌجازٌهم على ذلن.

وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ حمًا أنَّ هللا  ، أي:"[ٖٕ}اَل َجَرَم أَنَّ َّللاَّ
 .(5)"ٌعلم ما ٌخفونه ِمن عمابد وألوال وأفعال، وما ٌظهرونه منها، وسٌجازٌهم على ذلن

 .(ٓٔ)"حما أن هللا ٌعلم سرهم وعبلنٌتهم فٌجازٌهم، وهو وعٌد  لال الزمخشري:" 
أي: حما ال بد }أن هللا ٌعلم ما ٌسرون وما ٌعلنون{ من األعمال  لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"المبٌحة
إنه عز وجل ال ٌحب  ، أي:"[ٖٕ}إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْستَْكِبِرٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"المستكبرٌن عن عبادته واالنمٌاد له، وسٌجازٌهم على ذلن

                                                                                                                                                                               

 .ٔٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٗ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٔٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (2)
 الجوزٌة لٌم البن والمعطلة الجهمٌة على المرسلة الصواعك: وانظر ،1ٖٙ ص الجوزٌة لٌم البن الروح(1)
 .5٘ٗ/ٖ الجوزٌة لٌم البن نستعٌن وإٌان نعبد إٌان منازل إلى السالكٌن مدارج ،5ٖٖ/ٖ
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (5)
 .ٔٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٕٔ)
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ٌجوز أن ٌرٌد المستكبرٌن عن التوحٌد ٌعنى المشركٌن. وٌجوز أن  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"ٌعم كل مستكبر، وٌدخل هإالء تحت عمومه

 .(ٕ)"بل ٌبؽضهم أشد البؽض، وسٌجازٌهم من جنس عملهم لال السعدي:" 
 الفوابد:
 .علمه تعالى واحد وجودي لدٌم باق ذاتًأن  -ٔ
 .بصفالت الفساد واإللحاد والكفرعن الذٌن ٌتصفون  -سبحانه وتعالى-نفً حبه  -ٕ

وفً الحدٌث الشرٌؾ: "إن هللا إذا أحب عبدا نادى جبرٌل فً أهل السماء إن 
هللا ٌحب فبلنا فؤحبوه، فٌحبه أهل السماء، ثم ٌوضع له المبول فً األرض، وإذا أبؽض 
عبدا دعا جبرٌل فٌمول إنً أبؽض فبلنا فابؽضوه فٌبؽضه جبرٌل، ثم ٌنادي فً أهل 

 .(ٖ)ماء إن هللا ٌبؽض فبلنا فابؽضوه، ثم توضع له البؽضاء فً األرض"الس
 

 المرآن
ِلٌَن )  [ٕٗ({ ]النحل : ٕٗ}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم لَالُوا أََساِطٌُر اْْلَو 

 التفسٌر:
ا نزل على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لالوا كذًبا وزوًرا: ما أتى إال بمصص وإذا سُبِل هإالء المشركون عمَّ

 السابمٌن وأباطٌلهم.
وإذا سُِبل هإالء  ، أي:"[ٕٗ}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

ا نزل على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  .(ٗ)"المشركون عمَّ
ٌعنً: لهإالء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة، وهم مشركو مكة  ،}وإذا لٌل لهم{ لال البؽوي:" 

 .(٘){"الذٌن التسموا عمابها إذا سؤل منهم الحاج: }ماذا أنزل ربكم

مخبرا عن شدة تكذٌب المشركٌن بآٌات هللا: }وإذا لٌل لهم -ٌمول تعالى  لال السعدي:" 
نعمة أنعم هللا بها على العباد، ماذا أنزل ربكم{ أي: إذا سؤلوا عن المرآن والوحً الذي هو أكبر 

 .(ٙ)"فماذا لولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟
 .(2)"المابل بعضهم على التهكم أو الوافدون علٌهم أو المسلمون لال البٌضاوي:" 
ِلٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:  لالوا كذبًا وزوًرا: ما أتى إال  ، أي:"[ٕٗ}لَالُوا أََساِطٌُر اأْلَوَّ

 .(1)"بمصص السابمٌن وأباطٌلهم
 .(5)"أحادٌثهم وأباطٌلهم لال البؽوي:أي:" 
ما تدعون نزوله، أو المنزل أساطٌر األولٌن، وإنما سموه منزال  :أي لال البٌضاوي:" 

ٌه، على التهكم أو على الفرض أي على تمدٌر أنه منزل فهو أساطٌر األولٌن ال تحمٌك ف
 .(ٓٔ)"والمابلون لٌل هم الممتسمون

فٌكون جوابهم ألبح جواب وأسمجه، فٌمولون عنه: إنه }أساطٌر األولٌن{  لال السعدي:" 
أي: كذب اختلمه دمحم على هللا، وما هو إال لصص األولٌن التً ٌتناللها الناس جٌبل بعد جٌل، 

 .(ٔ)"عهم إلٌهامنها الصدق ومنها الكذب، فمالوا هذه الممالة، ودعوا أتبا
                                                             

 .ٔٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 ،(2ٗ1٘) البخاري وأخرجه. به سهٌل، طرٌك من وؼٌرهما ،(ٖٔٙٔ) والترمذي ،(2ٖٕٙ) مسلم أخرجه(ٖ)
 .به صالح، أبً عن أبٌه، عن دٌنار، بن هللا عبد بن الرحمن عبد طرٌك من
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٗ)
 .٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٖٗتفسٌرالسعدي: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (1)
 .٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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ِلٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    :(ٕ)، وجهان[ٕٗ}لَالُوا أََساِطٌُر اأْلَوَّ
 أحدهما : أي: أحادٌث األولٌن استرذاالً له واستهزاَء به .

 الثانً : أنه مثل ما جاء به األولون ، تكذٌباً له ولجمٌع الرسل .
« إن هذا إال أساطٌر األولٌن»:اعلم أنه كان ممصود الموم من ذكر لولهم  لال الرازي:" 

فكؤنهم لالوا: إن هذا الكبلم من جنس سابر الحكاٌات المكتوبة،  ،المدح فً كون المرآن معجزا
والمصص المذكورة لؤلولٌن، وإذا كان هذا من جنس تلن الكتب المشتملة على حكاٌات األولٌن 

 .ٌكن معجزا خارلا للعبادة وألاصٌص األلدمٌن لم
وأجاب الماضً عنه بؤن لال: هذا السإال مدفوع ألنه ٌلزم أن ٌمال لو كان فً ممدوركم 

 .(ٖ)" معارضته لوجب أن تؤتوا بتلن المعارضة وحٌث لم ٌمدروا علٌها ظهر أنها معجزة
 

 المرآن
ٌِْر ِعْلٍم أاََل َساَء َما ٌَِزُروَن }ِلٌَْحِملُوا أَْوَزاَرهُْم َكاِملَةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوِمْن  أَْوَزاِر ال ِذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِغَ

 [ٕ٘({ ]النحل : ٕ٘)
 التفسٌر:

وٌَْحملوا من آثام  -ال ٌُْؽفَر لهم منها شًء -ستكون عالبتهم أن ٌحملوا آثامهم كاملة ٌوم المٌامة 
 هم. أال لَبَُح ما ٌحملونه من آثام.الذٌن كذبوا علٌهم; لٌبعدوهم عن اإلسبلم من ؼٌر نمص من آثام

ستكون عالبتهم أن  ، أي:"[ٕ٘}ِلٌَْحِملُوا أَْوَزاَرهُْم َكاِملَةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"-ال ٌُْؽفَر لهم منها شًء -ٌحملوا آثامهم كاملة ٌوم المٌامة 

وإنما ذكر الكمال ألن الببلٌا التً تلحمهم  ،ذنوب أنفسهم، }كاملة{ ]لٌحملوا[لال البؽوي:" 
 .(٘)" فً الدنٌا وما ٌفعلون من الحسنات ال تكفر عنهم شٌبا

لالوا ذلن إضبلال للناس فحملوا أوزار ضبللهم كاملة فإن إضبللهم  :أي لال البٌضاوي:" 
 .(ٙ)"نتٌجة رسوخهم فً الضبلل

 .(2)"وم المٌامةحملوا وزرهم ووزر من انماد لهم إلى ٌ لال السعدي:" 
ٌِْر ِعْلٍم{ ]النحل : لوله تعالى:  وٌَْحملوا من آثام  ، أي:"[ٕ٘}َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِؽَ

 .(1)"الذٌن كذبوا علٌهم; لٌبعدوهم عن اإلسبلم من ؼٌر نمص من آثامهم
أي: من أوزار المملدٌن الذٌن ال علم عندهم إال ما دعوهم إلٌه، فٌحملون  لال السعدي:" 

 .(5)"إثم ما دعوهم إلٌه، وأما الذٌن ٌعلمون فكل مستمل بجرمه، ألنه عرؾ ما عرفوا
بؽٌر }وبعض أوزار ضبلل من ٌضلونهم وهو حصة التسبب.  لال البٌضاوي:أي:" 
أنهم ضبلل، وفابدتها الداللة على أن جهلهم ال  ٌضلون من ال ٌعلم :أي ،حال من المفعول {،علم

 .(ٓٔ)"ٌعذرهم، إذ كان علٌهم أن ٌبحثوا وٌمٌزوا بٌن المحك والمبطل
 .(ٔٔ)"بؽٌر حجة فٌصدونهم عن اإلٌمان ، أي:"ٌضلونهم بؽٌر علم{ }لال البؽوي: 
ٌَِزُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:   .(ٕٔ)"أال لَبَُح ما ٌحملونه من آثام ، أي:"[ٕ٘}أاََل َساَء َما 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٗتفسٌرالسعدي: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٙٓ٘/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٗ)
 .٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .1ٖٗتفسٌرالسعدي: (2)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (1)
 .1ٖٗتفسٌرالسعدي: (5)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"ٌحملون أي:"لال البؽوي: 
 .(ٕ)"ببس شٌبا ٌزرونه فعلهم لال البٌضاوي:أي:" 
أي: ببس ما حملوا من الوزر المثمل لظهورهم، من وزرهم ووزر من  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"أضلوه
إلى هدى كان له من األجر مثل أجور عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من دعا  

من تبعه ال ٌنمص ذلن من أجورهم شٌبا، ومن دعا إلى ضبللة كان علٌه من اإلثم مثل آثام من 
 .(ٗ)تبعه ال ٌنمص ذلن من آثامهم شٌبا"

 الفوابد:
 بٌان تبعة من ٌدعو إلى ضبللة فإنه ٌتحمل وزر كل من عمل بها. -ٔ
ٌن ومن الفوابد: أن  -ٕ بؽٌر علم إضبلل، وعلى من أضلَّ إثُم من ولع فً الموُل فً الّدِ

الضبلل بسبب إضبلله، فضبلً عن إثمه; لولوعه فً الضبلل، لال تعالى: }َوإِذَا لٌَِل لَُهْم 
ِلٌَن * ِلٌَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملَةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوِمْن  أَْوَزاِر َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم لَالُوا أََساِطٌُر اأْلَوَّ

ٌِْر ِعْلٍم{  . [ٕ٘-ٕٗ]النحل: الَِّذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِؽَ
فٌجب على من ال ٌعلم أن ٌمول: ال أدري، أو أن ٌسؤل ؼٌره، ولنا فً رسول 

 .(٘)«ال أدري»هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُْسوةٌ حسنة، فعندما سُِبل عن شّرِ البماع، لال: 
أتُبٌَّع لعٌن هو أم ال، وما أدري أعزٌر  ما أدري"ولال علٌه الصبلة والسبلم: 

 . (ٙ)"نبً هو أم ال
ا ُسبِل ابن عمر  ال علم لً بها، فلما"عن مسؤلة فمال:  -رضً هللا عنهما  -ولَمَّ

أدبر الرجل لال ابن عمر: نِْعم ما لال ابن عمر: سبِل عما ال ٌعلم فمال: ال علم لً 
 .(2)"به

ٌن، ولع فً البدعة لاصداً أو ؼٌر لاصد،  فإذا مارس الجاهُل العلم، وأفتى فً الّدِ
عابِه العلم أوالً، وبما استحدثه مما خالؾ الشرع بعد ذلن، وانتشار ذلن  وكان مبتدعاً باّدِ

 إن هللا ال ٌمبض العلم انتزاعاً "سبب فً لبض العلم، وفشو الجهل والظبلم، لال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ً اتخذ الناس  ٌنتزعه من العباد، ولكن ٌُمبُض العلم بمبض العلماء، حتى إذا لم ٌبك عالما

 .(1)"رإوساً جهاالً فسُبِلُوا فؤفتُوا بؽٌر علم فضلُّوا وأضلًّوا
على أن الجهل لٌس لاصراً على من لٌس عنده علم مطلماً، فإنه ٌشمل من عنده 

 ٌعلم وٌتجرأ على ما ال ٌعرؾ، ببل دلٌل علم كثٌر، ولكنه ٌتجاوز ما ٌعلم إلى ما ال
 .واضح، أو اجتهاد ممبول

 :وألوان الجهل كثٌرة، وكلهما تإدي إلى إحداث البدع

                                                             

 .٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٖٗتفسٌرالسعدي: (ٖ)
 شرح فً والبؽوي ،ٕٓٙٓ/  ٗ( : 2ٕٗٙ) برلم سٌبة، أو حسنة سنة سن من باب العلم، فً مسلم أخرجه(ٗ)

 .ٕٖٕ/  ٔ: السنة
ً  احتجا لد: ولال ،( 15/ٔ) المستدرن فً الحاكم ورواه ،( 1ٔ/ٔ) مسنده فً أحمد رواه(٘)  هذا برواة جمٌعا

 رلم ،( 1ٕٔ/ٕ) الكبٌر المعجم فً الطبرانً ورواه. الذهبً عنه وسكت. عمٌل بن دمحم بن هللا عبد إال الحدٌث
 رواه أنه: الزوابد مجمع فً الهٌثمً وذكر( . 2ٓٔ/ٕ) والمتفمه الفمٌه فً الخطٌب ورواه( . ٙٗ٘ٔ ،٘ٗ٘ٔ)

 بن دمحم بن هللا عبد خبل الصحٌح رجال والبزار ٌعلى وأبً أحمد ورجال والبزار، والطبرانً ٌعلى وأبو أحمد
 .(2ٙ/ٗ) الزوابد مجمع: ٌراجع. كبلم وفٌه حسن وهو عمٌل
 .(2ٗٙٗ) رلم حدٌث( . ٖ٘ ،ٖٗ/٘) سننه فً داود أبو رواه(ٙ)
(2) . 
 فً مسلم ورواه( . ٓٓٔ) حدٌث العلم، كتاب( 5ٗٔ/ٔ) الباري فتح مع المطبوع صحٌحه فً البخاري رواه(1)
 ٌترن لم إذا حتى: مسلم رواٌة وفً. العلم كتاب( ٕٕٗ ،ٖٕٕ/ٙٔ) النووي شرح مع المطبوع صحٌحه فً
 ً  .(عالما
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 فمنها: الجهل بؤسالٌب اللؽة. -
 .(ٔ)ومنها: الجهل بالسنَّةِ  -

 
 المرآن

ُ بُْنٌَانَُهْم ِمَن  ٌِْهُم الس ْمُف ِمْن فَْولِِهْم َوأَتَاهُُم }لَْد َمَكَر ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فَأَتَى ّللا  اْلمََواِعِد فََخر  َعلَ
ٌُْث اَل ٌَْشعُُروَن )  [ٕٙ({ ]النحل : ٕٙاْلعَذَاُب ِمْن َح

 التفسٌر:
لد دبَّر الكفار من لَْبل هإالء المشركٌن المكاٌد لرسلهم، وما جاءوا به من دعوة الحك، فؤتى هللا 

فسمط علٌهم السمؾ ِمن فولهم، وأتاهم الهبلن ِمن مؤمنهم، من حٌث بنٌانهم من أساسه ولاعدته، 
  ال ٌحتسبون وال ٌتولعون أنه ٌؤتٌهم منه.

لد دبَّر الكفار من لَْبل هإالء  ، أي:"[ٕٙ}لَْد َمَكَر الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"المشركٌن المكاٌد لرسلهم، وما جاءوا به من دعوة الحك

 .(ٖ)"سووا منصوبات لٌمكروا بها رسل هللا علٌهم الصبلة والسبلم :أي لال البٌضاوي:" 
ُ بُْنٌَانَُهْم ِمَن اْلَمَواِعِد{ ]النحل : لوله تعالى:  فؤتى هللا بنٌانهم من  ، أي:"[ٕٙ}فَؤَتَى َّللاَّ

 .(ٗ)"أساسه ولاعدته
 .(٘)"لٌها بؤن ضعضعتفؤتاها أمره من جهة العمد التً بنوا ع لال البٌضاوي:" 
معناه: هدم هللا بنٌانهم من أصله، والمواعد: جمع لاعدة، وهً األساس،  لال الطبري:" 

وكان بعضهم ٌمول: هذا مثَل لبلستبصال، وإنما معناه: إن هللا استؤصلهم، ولال: العرب تمول 
 .(ٙ)"ذلن إذا استإصل الشًء

ٌِْهُم السَّْمُؾ لوله تعالى:  فسمط علٌهم السمؾ ِمن  ، أي:"[ِٕٙمْن فَْولِِهْم{ ]النحل : }فََخرَّ َعلَ

 .(2)"فولهم
 .(1)"وصار سبب هبلكهم لال البٌضاوي:" 
ٌِْهُم السَّْمُؾ ِمْن فَْولِِهْم{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٕٙ}فََخرَّ َعلَ

كنا نعلم أن السمؾ عال أحدهما : فخّر أعالً بٌوتهم وهم تحتها، فلذلن لال: }من فولهم{، وإن 
 .(5)إال أنه ال ٌكون فولهم إذ لم ٌكونوا تحته، لاله لتادة

أتاها أمر هللا من أصلها فخر علٌهم السمؾ من فولهم، السمؾ عالً البٌوت  لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)"فابتفكت بهم بٌوتهم، فؤهلكهم هللا ودمرهم وأتاهم العذاب من حٌث ال ٌشعرون

ا رأوه استسلموا وذلواالثانً : ٌعنً أن العذاب أتاهم من السماء التً هً فولهم،  لاله ابن . لمَّ
 .(ٔٔ)عباس
وأولى المولٌن بتؤوٌل اآلٌة، لول من لال: معنى ذلن: تسالطت علٌهم  لال الطبري:" 

كبلم سموؾ بٌوتهم، إذ أتى أصولها ولواعدها أمر هللا، فابتفكت بهم منازلهم ألن ذلن هو ال

                                                             

 .ٓ٘-5ٗانظر: البدع الحولٌة: (ٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .5ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (2)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕٕ/2(:ص1ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٔ55 
 

المعروؾ من لواعد البنٌان، وخّر السمؾ، وتوجٌه معانً كبلم هللا إلى األشهر األعرؾ منها، 
 .(ٔ)"أولى من توجٌهها إلى ؼٌر ذلن ما ُوِجد إلٌه سبٌل

 هم السمؾ من فولهم ثبلثة ألوال :وفً الذٌن خر علٌ
الصرح، فهدمه هللا تعالى أحدها : أنه النمرود بن كنعان ولومه حٌن أراد صعود السماء وبنى 

 .(٘)، والسدي(ٗ)، وزٌد بن أسلم(ٖ)، ومجاهد(ٕ)علٌه ، لاله ابن عباس
إن أّول جبار كان فً األرض نمرود، فبعث هللا علٌه بعوضة فدخلت  لال زٌد بن أسلم:"

فً منخره، فمكث أربع مبة سنة ٌُضرب رأسه بالمطارق، أرحم الناس به من جمع ٌدٌه، 
، وكان جبارا أربع مبة سنة، فعذّبه هللا أربع مبة سنة كُملكه، ثم أماته هللا، فضرب رأسه بهما

ُ بُْنٌَانَُهْم ِمَن اْلمََواِعِد فََخرَّ }وهو الذي كان بنى َصْرحا إلى السماء، وهو الذي لال هللا:  فَؤَتَى َّللاَّ
ٌِْهُم السَّْمُؾ ِمْن فَْولِِهم  .(ٙ){"َعلَ

 .(2)، حكاه الماوردي عن بعض المفسرٌن الثانً : أنه بختنصر وأصحابه
 .(1)الثالث : ٌعنً الممتسمٌن الذٌن ذكرهم هللا تعالى فً سورة الحجر ، لاله الكلبً

ٌمول تعالى ذكره: لد مكر الذٌن من لبل هإالء المشركٌن الذٌن ٌصّدون  لال الطبري:" 
عن سبٌل هللا، من أراد اتباع دٌن هللا، فراموا مؽالبة هللا ببناء بَنَوه، ٌرٌدون بزعمهم االرتفاع 
إلى السماء لحرب من فٌها، وكان الذي رام ذلن فٌما ذُكر لنا جبار من جبابرة النَّبَط، فمال 

نمرود بن كنعان، ولال بعضهم: هو بختنصر، ولد ذكرت بعض أخبارهما فً  بعضهم: هو
 .(5)"سورة إبراهٌم. ولٌل: إن الذي ذُكر فً هذا الموضع هو الذي ذكره هللا فً سورة إبراهٌم

ٌُْث اَل ٌَْشعُُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وأتاهم الهبلن  ، أي:"[ٕٙ}َوأَتَاهُُم اْلعَذَاُب ِمْن َح
 .(ٓٔ)"ِمن مؤمنهم، من حٌث ال ٌحتسبون وال ٌتولعون أنه ٌؤتٌهم منه

ٌمول تعالى ذكره: وأتى هإالء الذٌن مكروا من لَْبل مشركً لرٌش،  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"عذاب هللا من حٌث ال ٌدرون أنه أتاهم منه
 .(ٕٔ)"ال ٌحتسبون وال ٌتولعون، وهو على سبٌل التمثٌل لال البٌضاوي:أي:" 
 الفوابد:
 سوء عالبه المكر وأنه ٌحٌك بؤهله ال محالة والمراد به المكر السًء. -ٔ
ُ بُْنٌَانَُهْم ِمَن اْلَمَواِعِد{  -ٕ أن ما ٌؤتً الناس من العموبات إنما هو أمر وعذابه، فموله }فَؤَتَى َّللاَّ

ألن هللا ال ٌؤتً من سٌسان الحٌطان ومن لواعد ، أمره وعذابه[ ، وإنما هو ٕٙ]النحل: 
األرض، وهذا هو ما ٌجب أن ٌفهم، وهو ٌدلنا على أنه ال ٌجوز لئلنسان أن ٌؤخذ لفظاً 
معٌناً على نسك واحد فً جمٌع موارده، بل ٌجب علٌه أن ٌتعرؾ على مراد المتكلم من 

 .لرابن األحوال والسٌاق
 
 المرآن

                                                             

 .5ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٙالتفسٌر الكٌسر: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
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ًَ ال ِذٌَن كُْنتُْم تَُشالُّوَن فٌِِهْم لَاَل ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِعْلمَ  }ثُم  ٌَْومَ  ٌَْن شَُرَكائِ  إِن  اْلِمٌَاَمِة ٌُْخِزٌِهْم َوٌَمُوُل أَ
 [1ٕ({ ]النحل : 1ٕاْلِخْزَي اْلٌَْوَم َوالسُّوَء َعلَى اْلَكافِِرٌَن )

 التفسٌر:
م به، وٌمول: أٌن شركابً من اآللهة التً عبدتموها من ثم ٌوم المٌامة ٌفضحهم هللا بالعذاب وٌذلُّه

لال  دونً; لٌدفعوا عنكم العذاب، ولد كنتم تحاربون األنبٌاء والمإمنٌن وتعادونهم ألجلهم؟
 .العلماء الربانٌون: إن الذل فً هذا الٌوم والعذاب على الكافرٌن باهلل ورسله

ثم ٌوم المٌامة ٌفضحهم هللا  ، أي:"[2ِٕهْم{ ]النحل : }ثُمَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌُْخِزٌلوله تعالى: 
 .(ٔ)"بالعذاب وٌذلُّهم به

أي : ٌظهر فضابحهم ، وما كانت تُجنّه ضمابرهم ، فٌجعله عبلنٌة ، كما  لال ابن كثٌر:" 
[ أي : تظهر وتشتهر ، كما فً الصحٌحٌن عن 5لال تعالى : } ٌَْوَم تُْبلَى السََّرابُِر { ]الطارق : 

َؼْدَرته ،  ٌنصب لكل ؼادر لواء ٌوم المٌامة عند استه بمدر»ابن عمر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٖ)"(ٕ)«فٌمال : هذه َؼْدَرة فبلن بن فبلن

ًَ الَِّذٌَن كُْنتُْم تَُشالُّوَن فٌِِهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌَْن شَُرَكاِب وٌمول:  ، أي:"[2ٕ}َوٌَمُوُل أَ
أٌن شركابً من اآللهة التً عبدتموها من دونً; لٌدفعوا عنكم العذاب، ولد كنتم تحاربون 

 .(ٗ)"مإمنٌن وتعادونهم ألجلهم؟األنبٌاء وال
وهكذا هإالء ، ٌظهر للناس ما كانوا ٌسرونه من المكر ، وٌخزٌهم هللا  لال ابن كثٌر:" 

ًَ الَِّذٌَن  ٌَْن شَُرَكابِ على رءوس الخبلبك ، وٌمول لهم الرب تبارن وتعالى ممرعا لهم وموبخا : } أَ
؟ كُْنتُْم تَُشالُّوَن فٌِِهْم { تحاربون وتعادون فً سبٌلهم ، أي: أٌن هم عن نصركم وخبلصكم هاهنا 

ٌَْنُصُرونَكُْم أَْو ٌَْنتَِصُروَن { ]الشعراء :  ةٍ َوال نَاِصٍر { ]الطارق : 5ٖ} َهْل  [ ، } فََما لَهُ ِمْن لُوَّ
[. فإذا توجهت علٌهم الحجة ، ولامت علٌهم الداللة ، وحمت علٌهم الكلمة ، وأسكتوا عن ٓٔ

 .(٘)"االعتذار حٌن ال فرار
ٌَْوَم َوالسُّوَء َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]النحل : }لَاَل الَِّذٌَن أُوتُ لوله تعالى:  وا اْلِعْلَم إِنَّ اْلِخْزَي اْل
 .(ٙ)"لال العلماء الربانٌون: إن الذل فً هذا الٌوم والعذاب على الكافرٌن باهلل ورسله ، أي:"[2ٕ

ٌمول تعالى ذكره: لال الذٌن أوتوا العلم: إن الخزي الٌوم والسوء على  لال الطبري:" 
 .(2)"من كفر باهلل فجحد وحدانٌته

وهم السادة فً الدنٌا واآلخرة ، والمخبرون عن {، }لَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلمَ لال ابن كثٌر:" 
ٌَْوَم َوالسُّوَء َعلَى اْلَكافِِرٌَن { أي : الحك فً الدنٌا واآلخرة ، فٌمولون حٌنبذ : } إِنَّ اْلِخْزَي الْ 

 .(1)"الفضٌحة والعذاب الٌوم محٌط بمن كفر باهلل ، وأشرن به ما ال ٌضره وال ٌنفعه
 الفوابد:
وذلن ِلَما ، بٌان خزي هللا تعالى ٌوم المٌامة ألهل الشرن به والمعاصً له ولرسوله -ٔ

وسابر المخلولٌن، كما لال هللا تعالى: ٌنكِشُؾ من كذبهم ودعاوٌهم لربوبٌة األصنام 
 [.5ٖ}ولٌعلم الذٌن كفروا أنهم كانوا كاذبٌن{ ]النحل: 

 ووجه الحصر أن األلؾ والبلَّم فً الخزي تفٌد العموم على ما هو ممرر فً األصول -ٔ
 فضل أهل العلم إذ ٌتخذ منهم شهداء ٌوم المٌامة وٌشمتون بؤهل النار. -ٕ
 

                                                             

 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .(2ٖ٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )11ٖٔصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
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 المرآن
َ َعِلٌٌم بِ }ال ِذٌَن تَتََوف   َما اهُُم اْلَماَلئَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم فَأَْلمَُوا الس لََم َما كُن ا نَْعَمُل ِمْن سُوٍء بَلَى إِن  ّللا 
 [1ٕ({ ]النحل : 1ٕكُْنتُْم تَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

 حٌن رأوا الذٌن تمبض المبلبكة أرواحهم فً حال ظلمهم ألنفسهم بالكفر، فاستْسلَموا ألمر هللا
الموت، وأنكروا ما كانوا ٌعبدون من دون هللا، ولالوا: ما كنا نعمل شٌبًا من المعاصً، فٌمال 

 لهم: َكذَْبتم، لد كنتم تعملونها، إن هللا علٌم بؤعمالكم كلها، وسٌجازٌكم علٌها.
 سبب النزول:
ها إلى بدر، كان ناس بمكة ألّروا باإلسبلم ولم ٌهاجروا، فؤخرج بهم كر" :عكرمة لال

 .(ٔ){"الَِّذٌَن تَتََوفَّاهُُم اْلَمبلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهمْ } :فمتل بعضهم، فؤنزل هللا فٌهم
الذٌن تمبض  ، أي:"[1ٕ}الَِّذٌَن تَتََوفَّاهُُم اْلَمبَلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"المبلبكة أرواحهم فً حال ظلمهم ألنفسهم بالكفر
ٌمول: الذٌن تمبض أرواحهم المبلبكة،  وهم على كفرهم وشركهم باهلل،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"ولٌل: إنه عنى بذلن من لتل من لرٌش ببدر، ولد أخرج إلٌها كرها
ٌخبر تعالى عن حال المشركٌن الظالمً أنفسهم عند احتضارهم ومجًء  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)" المبلبكة إلٌهم لمبض أرواحهم
فاستْسلَموا ألمر هللا  ، أي:"[1ٕ}فَؤَْلمَُوا السَّلََم َما كُنَّا نَْعَمُل ِمْن سُوٍء{ ]النحل : لوله تعالى: 

ولالوا: ما كنا نعمل شٌبًا من  حٌن رأوا الموت، وأنكروا ما كانوا ٌعبدون من دون هللا،
 .(٘)"المعاصً
لالوا  الموت لد نزل بهم ٌمول: فاستسلموا ألمره، وانمادوا له حٌن عاٌنوا لال الطبري:" 

ما كنا نعمل من سوء، ٌخبر عنهم بذلن أنهم كذّبوا ولالوا: ما كنا نعصً هللا اعتصاما منهم 
 .(ٙ)"بالباطل رجاء أن ٌنجوا بذلن

ما كنا نعمل من }الخضوع واالستسبلم، ثم لالوا:  :ٌعنً {،فؤلموا السلم} لال مماتل:" 
ِ َرّبِنَا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌن{ ]األنعام :  :ٌعنً {،سوء  .(2)"[ٖٕمن شرن لمولهم فً األنعام: }َوَّللاَّ

أي : أظهروا السمع والطاعة واالنمٌاد لابلٌن : } َما كُنَّا نَْعَمُل ِمْن سُوٍء {  لال ابن كثٌر:" 
ِ َرّبِنَا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن { ]األنعام :  ُ َجِمٌعًا ٖٕكما ٌمولون ٌوم المعاد : } َوَّللاَّ [} ٌَْوَم ٌَْبعَثُُهُم َّللاَّ

 .(1)" [1ٔدلة : فٌََْحِلفُوَن لَهُ َكَما ٌَْحِلفُوَن لَكُْم { ]المجا
َ َعِلٌٌم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  فٌمال لهم: َكذَْبتم، لد  ، أي:"[1ٕ}بَلَى إِنَّ َّللاَّ

 .(5)"كنتم تعملونها، إن هللا علٌم بؤعمالكم كلها، وسٌجازٌكم علٌها
َ }سبٌل هللا  فكذّبهم هللا فمال: بل كنتم تعملون السوء وتصّدون عن لال الطبري:"  إِنَّ َّللاَّ

ٌمول: إن هللا ذو علم بما كنتم تعملون فً الدنٌا من معاصٌه، وتؤتون فٌها  {َعِلٌٌم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُونَ 
 .(ٓٔ)"ما ٌسخطه

                                                             

 .5٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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، فردت علٌهم خزنة جهنم من المبلبكة فمالوا: بلى لد -عز وجل -فكذبهم هللا لال مماتل:" 
 .(ٔ)"بما كنتم مشركٌن :ٌعنً {،بما كنتم تعملونإن هللا علٌم }عملتم السوء 
 الفوابد:
 .نإمن بملن الموت الموكل بمبض أرواح العالمٌن، إذ اإلٌمان بملن الموت وأعوانه -ٔ

أن السنة لد دلت على إثبات هذه األصناؾ من المبلبكة: ملن الموت ومبلبكة و
 :الرحمة ومبلبكة العذاب 

إن العبد المإمن إذا كان " –ملسو هيلع هللا ىلص  -البراء بن عازب ـ رضً هللا عنهما ـ لال النبً عن  -
فً انمطاع من الدنٌا وإلبال من اآلخرة نزل إلٌه مبلبكة من السماء بٌض الوجوه كؤن 
وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى ٌجلسوا 

م ٌجًء ملن الموت علٌه السبلم، حتى ٌجلس عند رأسه، فٌمول: أٌتها منه مد البصر، ث
النفس الطٌبة اخرجً إلى مؽفرة من هللا ورضوان لال فتخرج تسٌل كما تسٌل المطرة 
من فً السماء، فٌؤخذها، فإذا أخذها لم ٌدعوها فً ٌده طرفة عٌن حتى ٌؤخذوها، 

ا كؤطٌب نفحة مسن وجدت على فٌجعلوها فً ذلن الكفن وفً ذلن الحنوط وٌخرج منه
وجه األرض، لال: فٌصعدون بها فبل ٌمرون ٌعنً بها على مئل من المبلبكة إال لالوا: 

بؤحسن أسمابه التً كانوا ٌسمونه بها فً  ما هذا الروح الطٌب؟ فٌمولون: فبلن بن فبلن
ال من اآلخرة، الدنٌا، ـ إلى أن لال ـ وإن العبد الكافر إذا كان فً انمطاع من الدنٌا وإلب

نزل إلٌه من السماء مبلبكة سود الوجوه، معهم المسوح، فٌجلسون منه مد البصر، ثم 
ٌجًء ملن الموت حتى ٌجلس عند رأسه، فٌمول: أٌتها النفس الخبٌثة اخرجً إلى سخط 
من هللا وؼضب، لال: فتفرق فً جسده، فٌنتزعها كما ٌنتزع السَّفود من الصوؾ 

ذا أخذها لم ٌدعوها فً ٌده طرفة عٌن، حتى ٌجعلوها فً تلن المبلول، فٌؤخذها، فإ

المسوح، وٌخرج منها كؤنتن رٌح جٌفة وجدت على وجه األرض، فٌصعدون بها فبل 
ٌمرون بها على مئل من المبلبكة إال لالوا: ما هذا الروح الخبٌث؟ فٌمولون: فبلن بن 

 .(ٕ)"فبلن بؤلبح أسمابه التً كان ٌسمى بها فً الدنٌا ...
كان فٌمن كان لبلكم رجل لتل تسعة وتسعٌن نفسا، ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً الصحٌحٌن عن النبً  -

فسؤل عن أعلم أهل األرض، فدل على راهب، فؤتاه فمال: إنه لتل تسعة وتسعٌن نفسا! 
فهل له من توبة؟ فمال: ال، فمتله فكمل به مابة، ثم سؤل عن أعلم أهل األرض، فدل على 

الم، فمال: إنه لتل مابة نفس! فهل له من توبة؟ فمال: نعم، ومن ٌحول بٌنه وبٌن رجل ع
التوبة؟ انطلك إلى أرض كذا وكذا; فإن بها أناسا ٌعبدون هللا فاعبد هللا معهم وال ترجع 
إلى أرضن; فإنها أرض سوء، فانطلك حتى إذا َنَصَؾ الطرٌك أتاه الموت، فاختصمت 

ة العذاب، فمالت: مبلبكة الرحمة جاء تاببا ممببل بملبه إلى هللا، ومبلبك فٌه مبلبكة الرحمة
ولالت مبلبكة العذاب: إنه لم ٌعمل خٌرا لط، فؤتاهم ملن فً صورة آدمً، فجعلوه 
بٌنهم، فمال: لٌسوا ما بٌن األرضٌن فإلى أٌتهما كان أدنى فهو له، فماسوه، فوجدوه أدنى 

 .(ٖ)"رحمةإلى األرض التً أراد فمبضته مبلبكة ال
 ان استسبلم الظلمة عند الموت وانهزامهم وكذبهم.ٌب -ٕ
مولؾ المبلبكة مع الكافرٌن الجاحدٌن، ذلن أنه من بدء سكرات الموت، فإنَّ بٌان  -ٖ

المبلبكة تتلمؾ أولبن الخاسرٌن بالتعنٌؾ واألذى، والحساب العسٌر، على ما فرطوا فً 
علٌهم مشاهد مما ٌنتظرهم من عذاب  جنب هللا، واتباعهم للعمابد الضالة، ثم ٌعرضون

 .ٌوم المٌامة

                                                             

 .ٙٙٗ/ٕ:تفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٔ)
 وابن ،5ٔٔ ص التوحٌد فً خزٌمة ابن وصححه ،(2ٖ٘ٗ) داود وأبو ـ، له واللفظ ـ12ٕ/ ٗ أحمد رواه(ٕ)

 البراء حدٌث من ،2ٖ/ ٔ والحاكم ، - 5ٔٗ/ ٕ ـ - عنه هللا رضً - عمر مسند ـ اآلثار تهذٌب فً جرٌر
 .5ٖٔ/ 2 السنن وتهذٌب ،21ٔ/ ٔ المولعٌن وإعبلم ،11 ص الروح فً المٌم ابن ـ أٌضا ـ وصححه مطوال،)
 .- عنه هللا رضً - الخدري سعٌد أبً حدٌث من ـ له واللفظ ـ( 2ٕٙٙ) ومسلم ،(2ٖٓٗ) البخاري(ٖ)
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فبل ٌخفى علٌه شًء من ، المحٌط علمه بكل شًء:ـ أي:" «العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -ٗ
 .(ٔ)"األشٌاء

 
 المرآن

 [1ٕ({ ]النحل : 1ٕ}فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهن َم َخاِلِدٌَن فٌَِها فَلَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّرٌَن )
 التفسٌر:

فادخلوا أبواب جهنم، ال تخرجون منها أبًدا، فلببست ممًرا للذٌن تكبَّروا عن اإلٌمان باهلل وعن 
 عبادته وحده وطاعته.

فادخلوا أبواب  ، أي:"[5ٕ}فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"جهنم، ال تخرجون منها أبًدا

 .(ٖ)"من الموت {،فادخلوا أبواب جهنم خالدٌن فٌها} لالت الخزنة لهم: مماتل:"لال  
ٌمول تعالى ذكره، ٌمول لهإالء الظلمة أنفسهم حٌن ٌمولون لربهم: ما كنا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"ماكثٌن فٌها، نعمل من سوء: ادخلوا أبواب جهنم، ٌعنً: طبمات جهنم 
فلببست ممًرا للذٌن تكبَّروا  ، أي:"[5ٕاْلُمتََكّبِِرٌَن{ ]النحل : }فَلَبِبَْس َمثَْوى لوله تعالى: 

 .(٘)"عن اإلٌمان باهلل وعن عبادته وحده وطاعته
ٌمول: فلببس منزل من تكبر على هللا ولم ٌمّر بربوبٌته، وٌصّدق  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"بوحدانٌته جهنم
هللا عنهم فً الدنٌا، وأخبر عن التوحٌد فؤخبر  مؤوى المتكبرٌن :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(2)"بمصٌرهم فى اآلخرة
أي : ببس الممٌل والممام والمكان من دار هوان ، لمن كان متكبًرا عن  لال ابن كثٌر:" 

وهم ٌدخلون جهنم من ٌوم مماتهم بؤرواحهم ، وٌؤتً أجسادهم فً لبورها ، آٌات هللا واتباع رسله
ها وسمومها ، فإذا كان ٌوم المٌ امة سلكت أرواحهم فً أجسادهم ، وخلدت فً نار جهنم من حّرِ

ٌِْهْم فٌََُموتُوا َوال ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها { ]فاطر :  [ ، كما لال هللا تعالى : } ٖٙ، } ال ٌُْمَضى َعلَ
ا َوَعِشًٌّا َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آ ٌَْها ؼُُدوًّ َل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب { ]ؼافر : النَّاُر ٌُْعَرُضوَن َعلَ

ٗٙ]"(1). 
 الفوابد:
ال ٌنجو من النار من الجن واإلنس إال األتمٌاء الذٌن آمنوا باهلل وصدلوا المرسلٌن، أنه  -ٔ

 .واتبعوا ما أنزل إلٌهم من ربهم
{، فَاْدُخلُواْ أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها ، لموله تعالى:}النار خالدة ال تبٌدومن الفوابد: أن  -ٕ

فًِ َجَهنََّم :}ولال ، [2ٕ٘]النساء:  {أُوَلبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدونَ } ولوله تعالى:
إِنَّ } :ولال [،ٗٓٔ – ٖٓٔالمإمنون: ] {َخاِلُدوَن تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فٌَِها َكاِلُحونَ 

فََكاَن َعالِبَتَُهَما أَنَُّهَما فًِ }[ ولال: 2ٗ]الزخرؾ:  {اْلُمْجِرِمٌَن فًِ َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
ِن فٌَِها ٌْ [ ولال: ٙ]البٌنة:  {فًِ نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها}[ ولال: 2ٔ]الحشر:  {النَّاِر َخاِلَد

 [.2ٙٔ]البمرة:  {َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّارِ }

                                                             

 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ٌدخل هللا أهل الجنة الجنة، "عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
وأهل النار النار، ثم ٌموم مإذن بٌنهم فٌمول: ٌا أهل الجنة ال موت، وٌا أهل النار ال 

 .(ٔ)"موت، كل خالد فٌما هو فٌه
 

 المرآن
ْنٌَا َحَسنَةٌ َولََداُر اآْلِخَرِة }َولٌَِل ِلل ِذٌَن ات مَْوا  ًٌْرا ِلل ِذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه الدُّ َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم لَالُوا َخ

ٌٌْر َولَنِْعَم َداُر اْلُمت ِمٌَن )  [ٖٓ({ ]النحل : َٖٓخ

 التفسٌر:
؟ لالوا: أنزل هللا علٌه وإذا لٌل للمإمنٌن الخابفٌن من هللا: ما الذي أنزل هللا على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

الخٌر والهدى. للذٌن آمنوا باهلل ورسوله فً هذه الدنٌا، وَدَعْوا عباد هللا إلى اإلٌمان والعمل 
الصالح، َمْكُرَمة كبٌرة من النصر لهم فً الدنٌا، وَسعَة الرزق، ولَدار اآلخرة لهم خٌر وأعظم 

الذٌن خافوا هللا فً الدنٌا فاتموا عمابه بؤداء فرابضه واجتناب مما أُوتوه فً الدنٌا، ولَنِْعم داُر 
 نواهٌه دار اآلخرةُ.

وإذا لٌل للمإمنٌن  ، أي:"[ٖٓ}َولٌَِل ِللَِّذٌَن اتَّمَْوا َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"؟الخابفٌن من هللا: ما الذي أنزل هللا على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ًٌْرا{ ]النحل : لوله تعالى:   .(ٖ)"لالوا: أنزل هللا علٌه الخٌر والهدى ، أي:"[ٖٓ}لَالُوا َخ
هذا خبر عن السعداء ، بخبلؾ ما أخبر به عن األشمٌاء ، فإن أولبن لٌل  لال ابن كثٌر:" 

لهم : } َماذَا أَنزَل َربُّكُْم { فمالوا معرضٌن عن الجواب : لم  ٌنزل شٌبًا ، إنما هذا أساطٌر 
ًٌْرا { أي : أنزل خٌرا ، أي : رحمة وبركة وحسنًا لمن اتبعه وآمن  األولٌن. وهإالء } لَالُوا َخ

 .(ٗ)"به

 {،خٌرا للذٌن أحسنوا}هإالء المإمنون، ٌمال لهم: ماذا أنزل ربكم فٌمولون:  لال لتادة:" 
 .(٘)"آمنوا باهلل وكتبه وأمروا بطاعته، وحثوا عباد هللا على الخٌر ودعوهم إلٌه :أي

ْنٌَا َحَسنَةٌ{ ]النحل : لوله تعالى:  للذٌن آمنوا باهلل  ، أي:"[ٖٓ}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه الدُّ
ورسوله فً هذه الدنٌا، وَدَعْوا عباد هللا إلى اإلٌمان والعمل الصالح، َمْكُرَمة كبٌرة من النصر 

 .(ٙ)"لهم فً الدنٌا، وَسعَة الرزق
عباده فٌما أنزله على رسله فمالوا : } ِللَِّذٌَن  ثم أخبروا عما وعد هللا به لال ابن كثٌر:" 

ٌٌْر { كما لال تعالى : } َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو  أَْحَسنُوا فًِ َهِذهِ  ٌَا َحَسنَةٌ َولََداُر اآلِخَرِة َخ ْن الدُّ
[ ، 52{ ]النحل :  أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

 .(2)"أحسن عمله فً الدنٌا أحسن هللا إلٌه فً الدنٌا واآلخرة أي : من
ٌٌْر{ ]النحل : لوله تعالى:  وَلدار اآلخرة لهم خٌر وأعظم مما  ، أي:"[ٖٓ}َولََداُر اآْلِخَرةِ َخ

 .(1)"أُوتوه فً الدنٌا
ثم أخبر بؤن دار اآلخرة خٌر ، أي : من الحٌاة الدنٌا ، والجزاء فٌها أتم  لال ابن كثٌر:" 

ٌر { ]المصص  ٌْ ِ َخ ٌْلَكُْم ثََواُب َّللاَّ من الجزاء فً الدنٌا ، كما لال تعالى : } َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َو
ٌر ِلؤلْبَراِر { ]آل1ٓ:  ٌْ ِ َخ [ ولال تعالى } َواآلِخَرةُ 51ٔعمران :  [ ولال تعالى : } َوَما ِعْنَد َّللاَّ

                                                             

 .(1ٕ٘ٓ) ومسلم ،(ٗٗ٘ٙ) البخاري رواه(ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٕٕ/2(:صٕٓٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
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ٌٌْر َوأَْبمَى { ]األعلى :  ٌٌْر لََن ِمَن األولَى { ]الضحى : 2َٔخ [ ، ولال لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: } َوَلآلِخَرةُ َخ
ٗ]"(ٔ). 

وَلِنْعم داُر الذٌن خافوا هللا فً الدنٌا  ، أي:"[ٖٓ}َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَِّمٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"فاتموا عمابه بؤداء فرابضه واجتناب نواهٌه دار اآلخرةُ 

 .(ٖ)"ثم وصفوا الدار اآلخرة فمالوا: } َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَِّمٌَن { لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
الخٌر كله، فبل على المرآن وهو حك خٌر فالذي أوتً المرآن أوتً « خٌر»إطبلق لفظ  -ٔ

 ٌنبؽً أن ٌرى أحدا من أهل الدنٌا خٌرا منه وإال سخط نعمة هللا تعالى علٌه.
 لحٌاة الطٌبة ٌعجل هللا بها للمإمنٌن فى الدنٌا لبل اآلخرة.أن ا -ٕ

وتتمثل هذه الحٌاة فى والٌة هللا للمإمن، وهداٌته له، ونصره على أعدابه، 
ر أو زلت به لدم; فضبل عما ٌفٌضه علٌه من وحفظه مما ٌبٌت له، وأخذه بٌده كلما عث

 متاع مادى، ٌكون عونا له على لطع مرحلة الحٌاة فى ٌسر.
أن الممصود األول من تمٌٌز الخبٌث من الطٌب فً تمحٌص المإمنٌن هو الخٌُر  -ٖ

الحاصل للطٌب ال الشر الحاصل للخبٌث لموله تعالى: }ِلٌَْبلَُوكُم أٌُّكُْم أحَسُن َعَمبلً{ 
: تعالىلولُه ، [ ولم ٌمل: أٌكم ألبح  عمبلً.ومن أحسن ما ٌحتج به على هذإن: ]المل

ًٌْرا{ ]النحل:  [ إلى آخر اآلٌات فً الوعد ٖٓ}َولٌَِل ِللَِّذٌَن اتََّمْوا َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم لَالُوا َخ
 والوعٌد والمشٌبة.

بؤنه الممصود به  وأصرح من ذلن كلِّه لصة الَخِضر وموسى لتؤوٌل الشّرِ فٌها
ومن أحسن ، الخٌر نصاً صرٌحاً، وبٌان أن ذلن هو تؤوٌل المتشابه الذي ال ٌعلمه إالَّ هللا

ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً َكذَِلَن ِلنُثَّبَِت بِِه  َل َعلَ ما ٌُستدلُّ به على ذلن لوله تعالى: }لَْواَل نُّزِ

( َواَل ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إِالَّ ِجبَْناَن ِباْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{ ]الفرلان: ٕٖفَُإاَدَن َوَرتَّْلَناهُ تَْرِتٌبًل )
ٖٕ - ٖٖ.] 

عجٌٍب من سإاالتهم الباطلة كؤنه مثٌل فً  بسإاللال الزمخشري: وال ٌؤتونن 
 البطبلن إالَّ أتٌنان نحن بالجواب الحك الذي ال محٌد عنه، وبما هو أحسن معنًى وُمَإدَّى

 .(ٗ)"من سإاالتهم
ح ذلن ما اتفموا على صحته من حدٌث " إن هللا كتب كتاباً لبل أن ٌخلك  :وٌُوّضِ

 .(٘)الخلك: أن رحمتً سبمت ؼضبً، فهو مكتوب عنده فوق العرش "
ه فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌعضده حدٌِث علً علٌه السبلم، عن رسول هللا  فً حدٌث التوجُّ

 .(ٙ)" الخٌُر فً ٌدٌن، والشر لٌس إلٌن " :الصبله المعروؾ، وفٌه
أي: لٌس بشّرٍ بالنظر إلى حكمتن، فإنه ال ٌفعل العبث" : ذكر النواوي

 "(ٔ). 

                                                             

 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٙالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ: ورلمه ،2ٕٓٔ/ٗ: مسلم صحٌح فً والحدٌث. 2٘٘ٗ: ورلمه ،ٕٕ٘/ٖٔ: البخاري صحٌح(٘)
 ،(5ٖٓ٘) و( 2ٕٙ٘) الرزاق وعبد ،22و 2ٗ/ ٔ"  المسند"  فً والشافعً ،(ٕ٘ٔ) الطٌالسً أخرجه(ٙ)

 ،(2ٙٔ) و( 2ٙٓ) داود وأبو ،(22ٔ) ومسلم ،ٕٖٕ/ ٔ شٌبة أبً وابن ،ٖٓٔو ٕٓٔو 5ٗ/ ٔ وأحمد
 وابن ،1ٕٕ/ ٕ والدارمً ،ٖٓٔو 5ٕٔ/ ٕ والنسابً ،(ٖٕٖٗ) و( ٕٕٖٗ) و( ٕٖٔٗ) و( ٕٙٙ) والترمذي
/ ٔ"  اآلثار مشكل شرح"  وفً ،5ٖٕو 55ٔ/ ٔ"  اآلثار معانً شرح"  فً والطحاوي ،(25ٔ) الجارود
 و ٔٓٔو ٓٓٔ/ ٔ عوانة وأبو ،(2ٖٗ) و( ٗٙٗ) و( ٖٙٗ) و( ٕٙٗ" ) صحٌحه"  فً خزٌمة وابن ،11ٗ
 ،51ٕ - 52ٕ و 5ٕٙ/ ٔ والدارلطنً ،(22ٗٔ) و( 22ٖٔ) و( 22ٕٔ) و( 22ٔٔ) حبان وابن ،ٕٓٔ
 (.2ٕ٘) والبؽوي ،2ٗو ٖٖو ٕٖ/ ٕ والبٌهمً
ً  وانظر  ابن للعبلمة"  العلٌل شفاء"  كتاب من الشر، عن اإللهً المضاء تنزٌه فً والعشرٌن الحادي الباب لزاما
 .1٘ٔ - 21ٔ ص الجوزٌة لٌم
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 المرآن

ُ الْ   ُمت ِمٌنَ }َجن اُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر لَُهْم فٌَِها َما ٌََشاُءوَن َكذَِلَن ٌَْجِزي ّللا 
 [ٖٔ({ ]النحل : ٖٔ)

 التفسٌر:
جنات إلامة لهم، ٌستمرون فٌها، ال ٌخرجون منها أبًدا، تجري من تحت أشجارها ولصورها 
 .األنهار، لهم فٌها كل ما تشتهٌه أنفسهم، بمثل هذا الجزاء الطٌب ٌجزي هللا أهل خشٌته وتمواه

جنات إلامة لهم، ٌستمرون  أي:" ،[ٖٔ}َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"فٌها

 لوله : } َجنَّاُت َعْدٍن { بدل من لوله: } َداُر اْلُمتَِّمٌَن { أي : لهم فً الدار لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌدخلونها أي : إلامة ،اآلخرة } َجنَّاُت َعْدٍن{

تجري من تحت أشجارها  أي:"، [ٖٔ}تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ولصورها األنهار

 .(٘)"أي : بٌن أشجارها ولصورها  لال ابن كثٌر:" 
لهم فٌها كل ما تشتهٌه  ، أي:"[ٖٔ}لَُهْم فٌَِها َما ٌََشاُءوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"أنفسهم
شرابهم ، فبل وفً الحدٌث : "إن السحابة لتمر بالمؤل من أهل الجنة وهم جلوس على  

ٌشتهً أحد منهم شٌبًا إال أمطرته علٌهم ، حتى إن منهم لمن ٌمول : أمطرٌنا كواعب أترابًا ، 
 .(2)"فٌكون ذلن

من الزٌد أن تمر السحابة بؤهل الجنة فتمول: ماذا ترٌدون "عن كثٌر بن مرة لال: 

هللا ذلن أللولن: أمطرٌنا لبن أشهدنً  لال كثٌر: ،فؤمطره علٌكم؟ فبل ٌدعون بشًء إال أمطرتهم
 . (1)"جواري مزٌنات

ُ اْلُمتَِّمٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: بمثل هذا الجزاء الطٌب  ، أي:"[ٖٔ}َكذَِلَن ٌَْجِزي َّللاَّ
 .(5)"ٌجزي هللا أهل خشٌته وتمواه

 .(ٓٔ)" أي : كذلن ٌجزي هللا كل من آمن به واتماه وأحسن عمله لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 .المتمٌن ٌدخلون ٌوم المٌامة جنات إلامة فً النعٌم الٌرحلون والٌتحولونأن  -ٔ
سعادة الدارٌن ألهل اإلحسان وهم أهل اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان فً إٌمانهم  -ٕ

 باإلخبلص وفً إسبلمهم بموافمه الشرع ومرالبة هللا تعالى فً ذلن.
فضٌلة التموى، والتموى: فً اصطبلح الشرع هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل  -ٖ

 .(ٔٔ)أوامره، واجتناب نواهٌه" 

                                                                                                                                                                               

 .5٘/ٙ، وشرح مسلم: 5ٖكتاب األذكار: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙ٘/ٗ، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن أبً حاتم فً تفسٌره من حدٌث أبً أمامة رضً هللا عنه(2)
 .ٖٖٓٔ/ٓٔ(:ص1ٙٗٗٔأخرجه  ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕ/ ٔ: عثٌمٌن ابن تفسٌر(ٔٔ)
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: له فمٌل العزٌز، عبد بن عمر من رجل نال": لال رجل عن سفٌان، عنروي 
كؤّن له لجاما  لال أبو خٌر الهاشمً:" .(ٔ)"«ملجم المتمً إن»: فمال منه؟ ٌمنعن ما

 .(ٕ)"ٌمنعه من العدول عن سنن الحّك لوال وفعبل
 المرآن

ٌْكُُم اْدُخلُوا اْلَجن ةَ بَِما كُْنتُْم تَْعَملُ  ({ ٕٖوَن )}ال ِذٌَن تَتََوف اهُُم اْلَماَلئَِكةُ َطٌِّبٌَِن ٌَمُولُوَن َساَلٌم َعلَ
 [ٕٖ]النحل : 
 التفسٌر:

وللوبُهم طاهرة من الكفر، تمول المبلبكة لهم: سبلم علٌكم، تحٌة الذٌن تمبض المبلبكةُ أرواَحهم، 
 خاصة لكم وسلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من اإلٌمان باهلل واالنمٌاد ألمره.

هم الذٌن تمبض  ، أي:"[ٕٖ}الَِّذٌَن تَتََوفَّاهُُم اْلَمبَلبَِكةُ َطٌِِّبٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
ةُ أرواحهم حال كونهم أبراراً، لد تطهروا من دنس الشرن والمعاصً، طٌبةً نفوسهم المبلبك
 .(ٖ)هللا"بلماء 
ٌمول تعالى ذكره: كذلن ٌجزي هللا المتمٌن الذٌن تمبض أرواحهم مبلبكة  لال الطبري:" 

هللا، وهم طٌبون بتطٌٌب هللا إٌاهم بنظافة اإلٌمان، وطهر اإلسبلم فً حال حٌاتهم وحال 
 .(ٗ)"اتهممم

رن لال الواحدي:"}   .(٘)"طٌبٌن{ طاهرٌن من الّشِ
 .(ٙ)"مإمنٌن طاهرٌن من الشرن لال البؽوي:" 
ٌعنً: طاهرٌن زاكٌن من الشرن، ولٌل: معناه: أن وفاتهم تمع طٌبة  لال السمعانً:" 
 .(2)"سهلة

ألنه فً ممابلة ظالمً  ،طاهرٌن من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصً لال البٌضاوي:" 

أنفسهم. ولٌل فرحٌن ببشارة المبلبكة إٌاهم بالجنة، أو طٌبٌن بمبض أرواحهم لتوجه نفوسهم 
 .(1)"بالكلٌة إلى حضرة المدس

لال: أحٌاء وأمواتا، لدر هللا ذلن  {،الذٌن تتوفاهم المبلبكة طٌبٌن:"}عن مجاهد، لوله  
 .(5)"لهم

ٌْكُُم{ ]النحل : }ٌَمُولُوَن لوله تعالى:  تمول المبلبكة لهم: سبلم علٌكم،  ، أي:"[َٕٖسبَلٌم َعلَ
 .(ٓٔ)"تحٌة خاصة لكم وسلمتم من كل آفة

أن المبلبكة تمبض أرواح هإالء المتمٌن، وهً تمول لهم: سبلم لال الطبري:ٌعنً:  
 .(ٔٔ)"علٌكم صٌروا إلى الجنة بشارة من هللا تبشرهم بها المبلبكة

 .(ٔ)"ٌمال: إن المراد منه تسلٌم المبلبكة، ٌبلؽون سبلم هللا إلٌهم السمعانً:"لال  

                                                             

 عن لبٌصة، طرٌك من( 5ٖٖ/٘" )الحلٌة" فً نعٌم أبو ورواه، 2ٖٗ/٘:" الطبمات" فً سعد ابنرواه  (ٔ)
عن مالن لال: لال ، 1ٔ٘/2(:صٗٓٗ٘، والبٌهمً فً شعب اإلٌمان)فذكره...  عمر من رجل نال: لال سفٌان

 ".ما ٌرٌدالتمً ملجم ال ٌستطٌع كل "عمر بن عبد العزٌز: 
 ،2ٖٓ/ٔ المستمصى ،5ٖٔ/ٔ األمثال مجمع ،ٕٕ الممال فصل ،ٓٗ عبٌد أبً أمثال، وانظر: 1ٕ/ٔاألمثال: (ٕ)
  .٘ :األمثال نكتة ،2ٖٓ/ٔ

 .السكوت على الحثّ  فً ٌضرب
 .ٙٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .51ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٓٙالوجٌز: (٘)
 .2ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .51ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"}ٌمولون{ ٌعنً: المبلبكة لهم، }سبلم علٌكم{ ولٌل: ٌبلؽونهم سبلم هللا لال البؽوي:" 
لٌل: إذا أشرؾ العبد المإمن على الموت جاءه ملن فمال: السبلم  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"علٌن ٌا ولى هللا، هللا ٌمرأ علٌن السبلم، وبشره بالجنة
 .(ٗ)"ٌمولون سبلم علٌكم ال ٌحٌمكم بعد مكروه لال البٌضاوي:" 
علٌن إذا استنمعت نفس العبد المإمن جاءه ملن فمال: السبلم "دمحم بن كعب المرظً: لال  

... إلى آخر  {الذٌن تتوفاهم المبلبكة طٌبٌن} :نزع بهذه اآلٌة ولً هللا، هللا ٌمرأ علٌن السبلم، ثم
 .(٘)"اآلٌة

لال: المبلبكة ٌؤتونه بالسبلم  {،فسبلم لن من أصحاب الٌمٌن:"}عن ابن عباس، لوله و 
 .(ٙ)"من لبل هللا، وتخبره أنه من أصحاب الٌمٌن

 .(2)"لال: ٌسلم علٌه عند الموت {،سبلم لوال من رب رحٌم}ه لول"عن البراء، لال:  
ادخلوا الجنة بما كنتم  ، أي:"[ٕٖ}اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(1)"تعملون من اإلٌمان باهلل واالنمٌاد ألمره
ٌمول: بما كنتم تصٌبون فً الدنٌا أٌام حٌاتكم فٌها طاعة هللا، طلب  لال الطبري:" 
 .(5)"مرضاته
 .(ٓٔ)"ٌعنً: ٌمال لهم: ادخلوا الجنة بإٌمانكم وطاعتكم لال السمعانً:" 
ولٌل هذا التوفً وفاة الحشر ، حٌن تبعثون فإنها معدة لكم على أعمالكم لال البٌضاوي:" 

 .(ٔٔ)" ألن األمر بالدخول حٌنبذ
 الفوابد:
بشرى أهل اإلٌمان والتموى عند الموت، وعند المٌام من المبور بالنعٌم الممٌم فً جوار  -ٔ

 رب العالمٌن.

عمال الملوب والجوارح سبب فً دخول الجنة ولٌست ثمنا لها لؽبلبها، وإنما األعمال أ -ٕ
 تزكً النفس وتطهر الروح وبذلن ٌتؤهل العبد لدخول الجنة.

بمبض األرواح وهو ملن الموت وأعوانه، ولد جاء فً بعض اآلثار الموكل من المبلبكة  -ٖ
خبلص كبلم أهل العلم فً هذا: أنه ال ٌصح فً تسمٌة ملن الموت ، وتسمٌته عزرابٌل
 .(ٕٔ)حدٌث، وهللا أعلم -وال ؼٌره  -بعزرابٌل 

سؤل إبراهٌم  :"لال ،أخرج إبن أبً الدنٌا وأبو الشٌخ عن أشعث بن أسلم
ه ملن الموت وإسمه عزرابٌل وله عٌنان فً وجهه وعٌنان فً لفاه فمال صلوات هللا علٌ

ٌا ملن الموت ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمؽرب وولع الوباء وإلتمى 

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 . ٖٓٙ/ٕالكشاؾ:(ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .55ٔ-51ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .55ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .55ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .55ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 البن البداٌة. رجب البن المبور أهوال. للؽماري البٌنات الحجج. ٙ٘ٔ/ ص لؤللبانً الجنابز أحكامانظر: (ٕٔ)
 ممدمة فً ذكر الكتانً، الحً لعبد - عزرابٌل الموت ملن ٌسمً لمن والعرالٌل االعتراضات. ٓ٘ ،2ٗ/ ٔ كثٌر
. 1ٔ/ ٕ لؤلشمر والسنة الكتاب ضوء فً العمٌدة. علٌه أطلع ولم ،ٕٙ/ ٔ له واألثبات الفهارس الفهرس فهرس
 . ٖٙ/ ٕ للدوٌش الموضحات األلفاظ. 5ٕ٘/ ٗ الفتاوى
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فتكون بٌن أصبعً هاتٌن لال ودحٌت  الزحفان كٌؾ تصنع لال أدعو األرواح بإذن هللا
 .(ٔ)"شاء له األرض فتركت مثل الطست ٌتناول منها حٌث

، (ٕ)المبلبكة ٌسمع المحتضر ٌرحب بالمادمٌن علٌه منوٌجدر المول بؤنه أحٌانا 
وٌمول: مرحبًا! وأحٌانًا ٌمول: مرحًبا; اجلس هنا! كما ذكره ابن المٌم فً كتاب "الروح"، 
وأحٌانًا ٌحس بؤن هذا الرجل أصٌب بشًء مخٌؾ، فٌتؽٌر وجهه عند الموت إذا نزلت 

 باهلل.علٌه مبلبكة العذاب والعٌاذ 
 

 المرآن
ُ }َهْل ٌَْنظُُروَن إِال  أَْن تَأْتٌَُِهُم  ًَ أَْمُر َربَِّن َكذَِلَن فَعََل ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َوَما َظلََمُهُم ّللا  اْلَماَلئَِكةُ أَْو ٌَأْتِ
 [ٖٖ({ ]النحل : َٖٖولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )

 التفسٌر:
ؤتً أمر هللا ما ٌنتظر المشركون إال أن تؤتٌهم المبلبكة; لتمبض أرواحهم وهم على الكفر، أو ٌ

، وما ظلمهم هللا ببعذاب عاجل ٌهلكهم، كذلن صنع من لبلهم من المجرمٌن حتى حلَّ بهم العذا
 بإهبلكهم، وإنزال العذاب بهم، ولكنهم هم الذٌن كانوا ٌظلمون أنفسهم بما جعلهم أهبل للعذاب.

ًَ أَْمُر َربَِّن{ ]النحل :  }َهْل ٌَْنُظُروَن إِالَّ أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَلبَِكةُ لوله تعالى:   ، أي:"[ٖٖأَْو ٌَؤْتِ
ما ٌنتظر المشركون إال أن تؤتٌهم المبلبكة; لتمبض أرواحهم وهم على الكفر، أو ٌؤتً أمر هللا 

 .(ٖ)"بعذاب عاجل ٌهلكهم
ٌمول تعالى ذكره: هل ٌنتظر هإالء المشركون إال أن تؤتٌهم المبلبكة  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"لمبض أرواحهم، أو ٌؤتً أمر ربن بحشرهم لمولؾ المٌامة
ٌمول تعالى: هل ٌنظر هإالء الذٌن جاءتهم اآلٌات فلم ٌإمنوا، وذكروا فلم  لال السعدي:" 

ؤتً أمر ربن{ بالعذاب الذي سٌحل بهم ٌتذكروا، }إال أن تؤتٌهم المبلبكة{ لمبض أرواحهم }أو ٌ
 .(٘)"فإنهم لد استحموا ولوعه فٌهم

لال: بالموت، ولال فً آٌة  {،َهْل ٌَْنظُُروَن إِال أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ :"}عن لتادة، لوله  
رسل، لال هللا تعالى  وله وهو ملن الموت، {،َولَْو تََرى إِْذ ٌَتََوفَّى الَِّذٌَن َكَفُروا اْلَمبلبَِكةُ }أخرى 

ًَ أَْمُر َربَِّن( ذاكم ٌوم المٌامة ٌَؤْتِ  .(ٙ)")أَْو 
ٌمول: عند الموت حٌن تتوفاهم، أو  {،َهْل ٌَْنظُُروَن إِال أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ :"}عن مجاهد  

 .(2)"ٌؤتً أمر ربن ذلن ٌوم المٌامة
كذلن صنع من لبلهم من  ، أي:"[ِٖٖلِهْم{ ]النحل : }َكذَِلَن فَعََل الَِّذٌَن ِمْن لَبْ لوله تعالى: 

 .(1)ب"المجرمٌن حتى حلَّ بهم العذا
ٌمول جّل ثناإه: كما ٌفعل هإالء من انتظارهم مبلبكة هللا لمبض  لال الطبري:" 

 .(5)"أرواحهم، أو إتٌان أمر هللا فعل أسبلفهم من الكفرة باهلل، ألن ذلن فً كّل مشرن باهلل

                                                             

 .ٖ٘-ٕ٘شرح الصدور بشرح حال الموتى والمبور، للسٌوطً: (ٔ)
. األنصار من رجل جنازة فً - وسلم علٌه هللا صلى - النبً مع خروجه لصة فً عازب بن البراء رواه لما(ٕ)

 فً واآلجري ،(2ٖ٘ٗ) داود وأبو ،(5ٕٙ و 5ٕ٘ و 11ٕ و 12ٕ/ ٗ) أحمد اإِلمام أخرجه. األنصار
 الذهبً، وألره الشٌخٌن، شرط على صحٌح: ولال ;(2ٖ/ ٔ" )المستدرن" فً والحاكم ،(2ٖٙ" )الشرٌعة"

 هذا(: 5ٖٙ/ ٗ" )والترهٌب الترؼٌب" فً المنذري الحافظ ولال(. 5٘ٔ" )الجنابز أحكام" فً األلبانً ووافمهما
 .حسن حدٌث الحدٌث
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٓٓ-55ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٓ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر:(1)
 .55ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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هكذا تمادى أسبلفهم فى شركهم حتى ذالوا بؤسنا، وحل بهم عذابنا  :أي المراؼً:"لال  
 .(ٔ)"ونكالنا
 .(ٕ)"كذبوا وكفروا، ثم لم ٌإمنوا حتى نزل بهم العذاب لال السعدي:" 
ُ َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وما ظلمهم  ، أي:"[ٖٖ}َوَما َظلََمُهُم َّللاَّ

هللا بإهبلكهم، وإنزال العذاب بهم، ولكنهم هم الذٌن كانوا ٌظلمون أنفسهم بما جعلهم أهبل 
 .(ٖ)"للعذاب
َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم }ٌمول جّل ثناإه: وما ظلمهم هللا بإحبلل سُْخطه،  لال الطبري:" 
ل لهم بمعصٌتهم ربهم وكفرهم به، حتى استحموا عمابه، {،ٌَْظِلُمونَ   .(ٗ)"فعجَّ
وما ظلمهم هللا بإنزال العذاب بهم، ألنه أعذر إلٌهم، وألام حججه  :أي لال المراؼً:" 

علٌهم، بإرسال رسله، وإنزال كتبه، ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل وتكذٌبهم ما جاءوا 
 .(٘)"به

فظلموها وتركوا ما مخلولة لعبادة هللا لٌكون مآلها إلى كرامة هللا فإنها  لال السعدي:" 
 .(ٙ)"خلمت له، وعرضوها لئلهانة الدابمة والشماء المبلزم

 الفوابد:
 .معالجة كل ذنب بالتوبة منه -ٔ
ما ٌنتظر المحرمون بإصرارهم على الظلم والشر والفساد إال العذاب، عاجبل أو آجبل  -ٕ

 فهو نازل بهم حتما ممضٌا إن لم ٌبادروا إلى التوبة الصادلة.
ُ َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{، لال تعالى::الظلم عن هللا تعالىانتفاء  - -ٖ ، }َوَما َظلََمُهُم َّللاَّ

وٌكون نفً الظلم لكمال العدل، فكل صفة نفاها هللا عن نفسه فإنما ٌراد بها ثبوت كما 
 .الضد

 
 المرآن

 [ٖٗ({ ]النحل : ٖٗانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )}فَأََصابَُهْم َسٌِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما كَ 
 التفسٌر:

 فنزلت بهم عموبة ذنوبهم التً عملوها، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا ٌسخرون منه.
ٌِّبَاُت َما َعِملُوا{ ]النحل : لوله تعالى:  فنزلت بهم عموبة ذنوبهم  ، أي:"[ٖٗ}فَؤََصابَُهْم َس

 .(2)"التً عملوها
 .(1)"ثواب ما عملوا سبلم وابن أبً زمنٌن: أي:"لال ٌحٌى بن  
 .(5)"أي: عموبات أعمالهم وآثارها لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)"عذاب ما عملوا من الشرن:"ولال السدي: أي 
أي: أصاب هإالء الذٌن تمدم ذكرهم من األمم الماضٌة عماب  لال مكً بن ابً طالب:"

 .(ٔٔ)"ذنوبهم ونمم معاصٌهم

                                                             

 .22/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22/ٗٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .5ٖٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓٗ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .5ٖٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .51ٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)



ٕٔٔ 
 

ٌمول تعالى ذكره: فؤصاب هإالء الذٌن فعلوا من األمم الماضٌة فعل  لال الطبري:"
عموبات ذنوبهم، ونمم معاصٌه التً  :، ٌعنً«سٌبات ما عملوا»هإالء المشركٌن من لرٌش 

 .(ٔ)"اكتسبوها
وأحاط بهم العذاب  ، أي:"[ٖٗ}َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"ذي كانوا ٌسخرون منهال
ثواب ما كانوا به ٌستهزبون بآٌات هللا لال ٌحٌى بن سبلم وابن أبً زمنٌن:أي:"  
 .(ٖ)"وبالرسل

ٌمول: وحل بهم من عذاب هللا ما كانوا ٌستهزبون منه، وٌسخرون عند  لال الطبري:"
 .(ٗ)"إنذارهم ذلن رسل هللا، ونزل ذلن بهم دون ؼٌرهم من أهل اإلٌمان باهلل

أي: وحل بهم العذاب الذٌن كانوا به ٌستهزإون وٌسخرون إذا  لال مكً بن ابً طالب:"
 .(٘)"أنذرتهم الرسل
فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به، وسخروا ممن أخبر  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"به فحل بهم ذلن األمر الذي سخروا منه
 الفوابد:
 اآلخرة:الجزاء بجنس العمل فً  -ٔ

كما أن سنة الجزاء بجنس العمل حاكمة فً معاملة هللا خلمه فً الحٌاة الدنٌا، 
فهً كذلن فً اآلخرة، ومن ثم كانت سنة أساسٌة بٌن السنن، والتطبٌمات المرآنٌة تترى 
فً هذا المعنى، وتصل إلى حد التواتر، من حٌث العدد، وإلى المطع من حٌث المعنى 

 .(2) والمراد من ذلن
الجزاء المعجل لكً ٌثوب اإلنسان إلى رشده، وٌرجع عن الؽرض من من الفوابد: أن و 

 :النحل{]فؤصابهم سٌبات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به ٌستهزإون}خطبه، لال تعالى: 
ٖٗ](1). 

وعن أنس رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا أراد هللا بعبده خٌرا عجل 
العموبة فً الدنٌا، وإذا أراد هللا بعبده الشر أمسن عنه بذنبه حتى ٌوافى به ٌوم له 
 .(5)"المٌامة

ما ٌصٌب اإلنسان إن كان ٌسره فهو نعمة بٌنه، وإن ٌسوإه فهو نعمة، ألنه 
ٌكفر خطاٌاه، وٌثاب علٌه بالصبر ومن جهة إن فٌه حكمة ورحمة ال ٌعلمها العبد، لال 

{ ا شٌبا وهو خٌر لكم وعسى أن تحبوا شٌبا وهو شر لكموعسى أن تكرهو}تعالى:
. والممصود أن هللا تعالى (ٓٔ)وكلتا النعمتٌن تحتاج مع الشكر إلى صبر [،ٕٙٔالبمرة: ]

منعم بهذا كله، وإن كان ال ٌظهر فً االبتداء ألكثر الناس، فإن هللا ٌعلم وأنتم ال 
 .(ٔٔ)تعلمون

 
 المرآن

                                                             

 .ٕٓٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٕبً زمنٌن:، وتفسٌر ابن أٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٓٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .51ٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .5ٖٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٓ٘: عاشور مجدي. د اإللهٌة السننانظر:  (2)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ: النفس تزكٌة فً اإلسبلم منهجانظر:  (1)
 .ؼرٌب حسن حدٌث 5ٖٕٙ رلم الترمذي سنن(5)
 .ٕٓٔ ـ 5ٕٓ/ 1: الفتاوى مجموع(ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ: النفس تزكٌة فً اإلسبلم منهج. انظر:  (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

ْمنَا ِمْن }َولَاَل ال ِذٌَن أَْشَركُو ٍء َنْحُن َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحر  ًْ ُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َش ا لَْو َشاَء ّللا 
سُِل إِال  اْلباََلُغ اْلُمبٌُِن ) ٍء َكذَِلَن فَعََل ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فََهْل َعلَى الرُّ ًْ ({ ]النحل : ُٖ٘دونِِه ِمْن َش

ٖ٘] 
 التفسٌر:
المشركون: لو شاء هللا أن نعبده وحده ما عبدنا أحًدا ؼٌره، ال نحن وال آباإنا ِمن لبلنا، وال ولال 

َمنا شٌبًا لم ٌحرمه، بمثل هذا االحتجاج الباطل احتج الكفار السابمون، وهم كاذبون; فإن هللا  َحرَّ
عنها أفعالهم،  أمرهم ونهاهم ومكَّنهم من المٌام بما كلَّفهم به، وجعل لهم لوة ومشٌبة تصدر

فاحتجاجهم بالمضاء والمدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لهم، فلٌس على الرسل 
 المنِذرٌن لهم إال التبلٌػ الواضح لما كُّلِفوا به.

 .(ٔ)"لال أهل الكفر واإلشران ، أي:"[ٖ٘}َولَاَل الَِّذٌَن أَْشَركُوا{ ]النحل : لوله تعالى: 
معناه: ولال الذٌن عبدوا مع هللا سبحانه ؼٌره من األوثان  لال مكً بن أبً طالب:" 

 .(ٕ)"واألصنام من لرٌش وؼٌرهم
مول تعالى ذكره: ولال الذٌن أشركوا باهلل فعبدوا األوثان واألصنام من ٌ لال الطبري:"

 .(ٖ)"دون هللا
ٍء لوله تعالى:  ًْ ُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َش ْمَنا ِمْن ُدونِِه }لَْو َشاَء َّللاَّ نَْحُن َواَل آبَاُإَنا َواَل َحرَّ

ٍء{ ]النحل :  ًْ لو شاء هللا أن نعبده وحده ما عبدنا أحًدا ؼٌره، ال نحن وال آباإنا  ، أي:"[ِٖ٘مْن َش
َمنا شٌبًا لم ٌحرمه  .(ٗ)"ِمن لبلنا، وال َحرَّ

ما نعبد هذه األصنام إال ألن هللا لد رضً عبادتنا هإالء، وال نحرم ما  لال الطبري:"
حرمنا من البحابر والسوابب، إال أن هللا شاء منا ومن آبابنا تحرٌمناها ورضٌه، لوال ذلن لمد 

 .(٘)"ؼٌر ذلن ببعض عموباته أو بهداٌته إٌانا إلى ؼٌره من األفعال

 عنافً عبادتنا ما عبدنا. ألنه لو شاء، ما لد رضً هللا لال مكً بن أبً طالب: أي:" 
عبدناها، ولو شاء ما حرمنا البحابر والسوابب، وما بمٌنا على ما نحن علٌه، إال ألن هللا  عز 

 ..من األفعال وجل لد رضً ذلن. ولو لم ٌرض عنا لؽٌر ذلن ببعض عموباته ولهدانا إلى ؼٌره
لهزء واالستخفاؾ. كما لال لوم شعٌب علٌه السبلم وهذا المول الذي لالوه إنما لالوه على طرٌك ا

[ على طرٌك الهزء. ولو لالوه على طرٌك الجد لكانوا 12له: }إِنََّن ألَنَت الحلٌم الرشٌد{ ]هود: 
مإمنٌن. وكذلن، لو لال لابل مذنب على طرٌك الجد: لو شاء هللا ما أذنبت، ولو شاء هللا ما لتلت 

ً النفس، لم ٌكن بذلن كافراً وال  .(ٙ)" منموصاً، وكان كبلمه حسنا
أي: احتج المشركون على شركهم بمشٌبة هللا، وأن هللا لو شاء ما  لال السعدي:" 

أشركوا، وال حرموا شٌبا من األنعام التً أحلها كالبحٌرة والوصٌلة والحام ونحوها من دونه، 
ٌث أشركوا به، فعالبهم أشد وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حما ما عالب هللا الذٌن من لبلهم ح

العماب. فلو كان ٌحب ذلن منهم لما عذبهم، ولٌس لصدهم بذلن إال رد الحك الذي جاءت به 
المٌام بما  فإن هللا أمرهم ونهاهم ومكنهم من، الرسل، وإال فعندهم علم أنه ال حجة لهم على هللا

مضاء والمدر من أبطل الباطل، كلفهم وجعل لهم لوة ومشٌبة تصدر عنها أفعالهم. فاحتجاجهم بال
هذا وكل أحد ٌعلم بالحس لدرة اإلنسان على كل فعل ٌرٌده من ؼٌر أن ٌنازعه منازع، فجمعوا 

 .(2)"بٌن تكذٌب هللا وتكذٌب رسله وتكذٌب األمور العملٌة والحسٌة

                                                             

 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .51ٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .512ٖ-51ٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .ٓٗٗتفسٌر السعدي: (2)



ٕٖٔ 
 

 :(ٔ)وٌحتمل لولهم هذا وجوها
ْنَساُن أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَؾ أُْخَرُج َحًٌّا{ أحدها: لالوا ذلن على االستهزاء به; كموله: }َوٌَمُوُل  اإْلِ

 .(ٕ)وهذا اختٌار الزجاج [.ٙٙ]مرٌم : 
إنما كفر أولبن وكذبوا، ألنهم كانوا ٌمولون: لو شاء هللا ما عبدنا من دونه  لال الزجاج:" 

ؤُْمُرَن أَْن }أََصبَلتَُن تَ  من شًء على جهة الهزإ، والدلٌل على ذلن أن لوم شعٌب لالوا لشعٌب:
ِشٌُد{ ]هود  [ فلو 12: نَتُْرَن َما ٌَْعبُُد آبَاُإَنا أَْو أَْن نَْفعََل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِنََّن أَلَْنَت اْلَحِلٌُم الرَّ

ولد اتفمت األمة على أن هللا لو شاء ، لالوا له هذا معتمدٌن لكانوا مإمنٌن، وإنما لالوه مستهزبٌن
مشٌبة اضطرار إلى ذلن لم ٌمدر أحد على ؼٌر ذلن، ولكن هللا جل ثناإه تعبد  أال ٌعبد ؼٌره

العباد ووفك من أحب توفٌمه، وأضل من أحب إضبلله، وهإالء لالوا هذه محممٌن ما لٌل لهم 
ٌمدر على أن ٌجبر العباد على طاعته  -عز وجل  -أنهم مكذبون إذ كان اإلجماع على أن هللا 

 .(ٖ)"بون كما كذب الذٌن من لبلهموأعلم هللا أنهم مكذ
أي: لو أمر هللا أن نعبده وال نعبد ؼٌره لفعلنا; كموله: }َوإِذَا فَعَلُوا  {،لو شاء هللا}والثانً: لولهم: 

َ اَل ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء  ُ أََمَرنَا بَِها لُْل إِنَّ َّللاَّ ٌَْها آبَاَءَنا َوَّللاَّ ِ َما اَل فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ أَتَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ
 [. 1ٕتَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : 

 والثالث: لالوا: لو لم ٌرض هللا منا ذلن ما تركنا فعلنا ذلن; ولكن أهلكنا.
وأما تعلك الملحد والمدري بموله تعالى: }َسٌَمُوُل الَِّذٌَن أَْشَركُوا َلْو َشاَء  لال البالبلنً:" 

ُ َما أَْشَرْكنَ ٍء َكذَِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َحتَّى ذَالُوا بَؤَْسنَا{ َّللاَّ ًْ ْمَنا ِمْن َش ا َواَل آبَاُإنَا َواَل َحرَّ
ْحَمُن َما َعبَْدنَاهُْم َما لَُهْم بِذَِلَن ِمْن ِعْلٍم إِْن هُْم إِالَّ 1ٗٔ]األنعام :  [ ، ولوله: }َولَالُوا َلْو َشاَء الرَّ
ُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن ، [ٕٓ]الزخرؾ : ٌَْخُرُصوَن{  ولوله: }َولَاَل الَِّذٌَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء َّللاَّ

ٍء نَْحُن َواَل آبَاُإنَا{ ]النحل :  ًْ  [.َٖ٘ش

لالوا ذلن على وجه النفاق واعتماد خبلؾ ما ٌظهرون من  أن الموم إنما :فالجواب عنه
ُ َما فَعَلُوه{ ]األنعام : هذا المول، وعلى وجه الهزل  ، [2ٖٔبالرسول واإلنكار لموله: }َولَْو َشاَء َّللاَّ

ُ َما أَْشَركُوا{ ]األنعام :  ٌْنَا ُكلَّ َنْفٍس هَُداَها{ ]السجدة : 2ٓٔ}َولَْو َشاَء َّللاَّ ، [ٖٔ[ ، }َولَْو ِشبْنَا آَلتَ
ا لال سبحانه فً ذمهم بمولهم: ونحو هذا المول، فمالوأ هذا المول على وجه الرد واإلنكار، كم

ُ أَْطعََمه{ ]ٌس :  [ ، وهذا المول حك لمن لالوه معتمدٌن لصحته ولكنهم 2ٗ}أَنُْطِعُم َمْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ
لالوا ذلن على سبٌل التكذٌب للرسول، وكما ذم المنافمٌن بموله تعالى: )إذا جاءن المنافمون لالوا 

فؤكذبهم فً لولهم، ، م إنن لرسوله وهللا ٌشهد إن المنافمٌن لكاذبوننشهد إنن لرسول هللا وهللا ٌعل
 .(ٗ)"ألنهم لالوه نفالا على ؼٌر وجه االعتماد لصحته

مثل هذا التكذٌب  ، أي:"[ٖ٘}َكذَِلَن فَعََل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 
تجاجهم الباطل، وتناسوا كسبهم واالستهزاء فعل من لبلهم من المجرمٌن، واحتجوا مثل اح

لكفرهم ومعاصٌهم، وأن كل ذلن كان بمحض اختٌارهم بعد أن أنذرتهم رسلهم عذاب النار 
 .(٘)"وؼضب الجبار

ٌمول تعالى ذكره: كذلن فعل الذٌن من لبلهم من األمم المشركة الذٌن  لال الطبري:"
استن هإالء سنتهم، فمالوا مثل لولهم، سلكوا سبٌلهم فً تكذٌب رسل هللا، واتباع أفعال آبابهم 

 .(ٙ)"الضبلل
فاستن هإالء بسنتهم وسلكوا سبٌلهم  من األمم المشركة لال مكً بن أبً طالب: أي:" 

 .(ٔ)"فً تكذٌب الرسل

                                                             

 .ٔٓ٘/ٙانظرن تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .52ٔ/ٖانظر: معانً المرآن:  (ٕ)
 .52ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٙٙ-ٙٙٙ/ٕاإلنتصار للمرآن: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ُسِل إِالَّ اْلبَبَلغُ اْلُمبٌُِن{ ]النحل : لوله تعالى:  فلٌس على الرسل  ، أي:"[ٖ٘}فََهْل َعلَى الرُّ
 .(ٕ)"المنِذرٌن لهم إال التبلٌػ الواضح لما كُّلِفوا به

ٌمول جل ثناإه: فهل أٌها المابلون: لو شاء هللا ما أشركنا وال آباإنا، على رسلنا  لال الطبري:"
ما أرسلنا إلٌكم  الذٌن نرسلهم بإنذاركم عموبتنا على كفركم، إال الببلغ المبٌن: ٌمول: إال أن تبلؽكم

 .(ٖ)"ٌه: الذي ٌبٌن عن معناه لمن أبلؽه، وٌفهمه من أرسل إل{المبٌن}من الرسالة. وٌعنً بموله 
 .(ٗ)"أي: الببلغ الظاهر المعنى المفهوم عند الرسل إلٌه لال مكً بن أبً طالب:" 
 .(٘)"اإلببلغ الذي ٌبٌنون معه أنهم أنبٌاء :أي لال الزجاج:" 
أي: البٌن الظاهر الذي ٌصل إلى الملوب، وال ٌبمى ألحد على هللا حجة،  لال السعدي:" 

فإذا بلؽتهم الرسل أمر ربهم ونهٌه، واحتجوا علٌهم بالمدر، فلٌس للرسل من األمر شًء، وإنما 
 .(ٙ)"حسابهم على هللا عز وجل

 الفوابد:
 الرد على شبهة المشركٌن فً احتجاجهم بالمشٌبة اإللهٌة. -ٔ

 األمر وإنكار بالجبر المول وهو لبٌح المدر فً لول لهم األصنام عبدةفإن 
 َولَالَ : }تعالى هللا لال وفسمهم شركهم من ٌكون ما كل عزوجل هللا إلى فنسبوا والنهً
ُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَركُوا الَِّذٌنَ  ءٍ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َعبَْدنَا َما َّللاَّ ًْ  [، ولال تعالى:ٖ٘: النحل]{ َش
ُ  َشاءَ  َلوْ  أَْشَركُوا الَِّذٌنَ  َسٌَمُولُ } ْمنَا َوال آَباُإنَا َوال أَْشَرْكنَا َما َّللاَّ ءٍ  ِمنْ  َحرَّ ًْ  : األنعام]{ َش

ٔٗ1.] 
 والنهً، األمر إنكار فً حجة وجعلوها وعبل جل هللا ومشٌبة المدر هنا فؤثبتوا

 َكذَِلنَ : }األنعام آٌة بعد فمال بسببه العذاب لبلهم من الذٌن واستحماق ضبللهم هللا بٌن لهذا
َّبِعُونَ  إِنْ  لَنَا فَتُْخِرُجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْنَدكُمْ  َهلْ  لُلْ  بَؤَْسنَا ذَالُوا َحتَّى لَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َكذَّبَ   إِالّ  تَت

 األمر إلبطالهم المعتزلة لول من شر المشركٌن ولول ،{تَْخُرُصونَ  إِالّ  أَْنتُمْ  َوإِنْ  الظَّنَّ 
 األمر ٌعظمون فإنهم المعتزلة وأما ورضاه، هللا محبة إلى المبابح ونسبتهم والنهً
ً  المدر ٌنكرون أنهم إال والنهً  .(2)تعارض والنهً واألمر المدر بٌن أن منهم ظنا

بلؽوا جمٌع ما أرسلوا به على ما أمرهم لد  -علٌهم السبلم-الرسل واألنبٌاء اإلٌمان بؤن -ٕ
بٌانا ال ٌسع أحدا ممن أرسلوا إلٌه جهله، وال ٌحل له خبلفه. لال هللا به، وأنهم بٌنوه 

 .[ٖ٘تعالى: }فهل على الرسل إال الببلغ المبٌن{ ]النحل: 
ٖ-  
 المرآن

 ُ َ َواْجتَنِبُوا الط اغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى ّللا  ٍة َرسُواًل أَِن اْعبُُدوا ّللا  َوِمْنُهْم َمْن  }َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ كُّلِ أُم 
بٌَِن ) ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكذِّ اَللَةُ فَِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َك ٌِْه الض  ({ ]النحل : َٖٙحم ْت َعلَ

ٖٙ] 

 التفسٌر:
ولمد بعثنا فً كل أمة سبَمْت رسوال آمًرا لهم بعبادة هللا وطاعته وحده وتَْرِن عبادة ؼٌره من 

ًٌا، فكان منهم َمن هدى هللا، فاتبع والكهنة الشٌاطٌن و األوثان وؼٌر ذلن مما ٌتخذ من دون هللا ول
ِ، فوجبت علٌه الضبللة، فلم ٌوفمه هللا. فامشوا فً  ًّ المرسلٌن، ومنهم المعاند الذي اتبع سبٌل الؽ
 األرض، وأبصروا بؤعٌنكم كٌؾ كان مآل هإالء المكذبٌن، وماذا حلَّ بهم ِمن دمار; لتعتبروا؟

                                                                                                                                                                               

 .512ٖ-51ٖٙ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .512ٖ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .52ٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٓٗٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .٘ٓٔ-1/55 الفتاوى محموع فً اإلسبلم شٌخ كبلم: انظر المعنى هذا من ولبلستزٌادة(2)
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َ َواْجتَنِبُوا الطَّاؼُوَت{ ]النحل : لوله تعالى:  ٍة َرسُواًل أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ }َولَمَْد بََعثْنَا فًِ كُّلِ أُمَّ
ولمد بعثنا فً كل أمة سبمَْت رسوال آمًرا لهم بعبادة هللا وطاعته وحده وتَْرِن عبادة  ، أي:"[ٖٙ

 .(ٔ)"ى الضبللوكل من دعا إل واألوثانوالكهنة ؼٌره من الشٌاطٌن 
 .(ٕ)"أي: وحدوا هللا واجتنبوا األصنام لال السمعانً:" 
ولمد أمد إبطال لدر السوء ومشٌبة الشر بؤنه ما من أمة إال ولد بعث  لال الزمخشري:" 

فٌهم رسوال ٌؤمرهم بالخٌر الذي هو اإلٌمان وعبادة هللا، وباجتناب الشر الذي هو طاعة 
 .(ٖ)"الطاؼوت
اتركوا كل معبود دون هللا كالشٌطان وبؤن اعبدوا هللا ووحدوه. :أي لال المرطبً:" 

 .(ٗ)ل"والكاهن والصنم، وكل من دعا إلى الضبل
ٌمول تعالى ذكره: ولمد بعثنا أٌها الناس فً كل أمة سلفت لبلكم رسوال  لال الطبري:" 

 ،لصوا له العبادةكما بعثنا فٌكم بؤن اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، وأفردوا له الطاعة، وأخ
 .(٘)"وابعدوا من الشٌطان، واحذروا أن ٌؽوٌكم، وٌصدكم عن سبٌل هللا، فتضلوا

ٌخبر رسوله أنن لست بؤول رسول، مبعوث إلى أمتن; ولكن لد بعث  لال الماترٌدي:" 
، ٌصبره على ما ٌصٌبه منهم {وإن من أمة إال خبل فٌها نذٌر}رسول، وهو كموله:  إلى كل أمة

المكروه واألذى; أي: لست أنت بؤول من ٌصٌبه ذلن، بل كان لن لبلن إخوان أصابهم من من 
على ذلن كان بعث  {،أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاؼوت:} ولوله، أممهم ما ٌصٌبن من أمتن

الرسل جمٌعا إلى لومهم بالدعاء إلى توحٌد هللا; وجعل العبادة له، والنهً عن عبادة األوثان 
 .(ٙ)" دونه

والطاؼوت: ، اجتنبوا األَوثان :ٌعنً، واجتنبوا الطاؼوت{ } لال ٌحٌى بن سبلم:" 
الشٌطان، هو دعاهم إلى عبادة األوثان، مثل لوله: }وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا{ ]النساء: 

ٔٔ2]"(2). 
 .(1)"[ ، ٌعنً: واجتنبوا األوثانٖٙ}واجتنبوا الطاؼوت{ ]النحل: "لال السدي:  
 .(5)"هو كل معبود من دون هللا :«الطاؼوت»البؽوي:"لال  
 .(ٓٔ)"فؤعلم هللا أنه بعث الرسل باألمر بالعبادة لال الزجاج:" 
العبادة زٌنة العارفٌن، وأحسن ما ٌكون العارؾ إذا كان فً مٌادٌن العبودٌة  لال سهل :" 

 .(ٔٔ)"والخدمة، ٌترن ما له لما علٌه
 على ألوال:، «الطَّاؼُوتَ  »واختلؾ فً معنى
، (ٗ)، والضحان(ٖ)، والشعبً(ٕ)، ومجاهد(ٔ)، وهو لول عمر بن الخطاب(ٕٔ)أحدها : أنه الشٌطان

 وآخرون. (5)الماسمً، و(1)، واختاره ابن كثٌر(2)، وعكرمة(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)والضحان
 وآخرون.

                                                             

 .2ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .ٖٙ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:2ٕٓالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن: (2)
 .ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .51ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٓتفسٌر التستري: (ٔٔ)
( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان، وٌدل لهذا لوله تعالى : }إنما ذلكم الشٌطان ٕٔ)

ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من أولٌابه . ولوله تعالى : }الذٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌماتلون 
الشٌطان كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخذونه وذرٌته أولٌاء من فى سبٌل الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد 
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 .(ٕٔ)والشعبً (ٔٔ)، ودمحم ابن سٌرٌن(ٓٔ)والثانً : أنه الساحر ، وهو لول أبً العالٌة
 .(ٙٔ)، وابن جرٌج(٘ٔ)والرفٌع ،(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ): الكاهن ، وهو لول جابروالثالث 

والرابع : األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ 

تعالى
(ٔ2)

 .(1ٔ). روي ذلن عن مالن
 .(5ٔ)والخامس : َمَرَدة اإلنس والجن

على هللا ، فٌعبد من دونه ، إما بمهر منه لمن عبده، والسادس : ولٌل: أنه كل ذي طؽٌان طؽى 

أو بطاعة له ، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن
(ٕٓ)

، وابن المٌم
(ٕٔ)

 ،
 .(ٕٕ)هذا لول أبً جعفر الطبريو

اَرةٌ بِالسُّوِء{ والسابع : أنها النفس لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء ، كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَس  ألَمَّ
 .(ٖٕ)، ذكره الماوردي[ ٖ٘] ٌوسؾ : 
، وهو (ٕٗ)عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا« الطاؼوت»أن  -وهللا أعلم-والراجح

 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٔ)اختٌار اإلمام الطبري وأبً حٌان
                                                                                                                                                                               

دونى وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت 
: ) إن  والحظ األكبر من ذلن للشٌطان كما لال تعالى : ) ألم أعهد إلٌكم ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان ) ولال

ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا }ولال عن خلٌله ابرهٌم{ ٌا أبت ال تعبد الشٌطان ولال : 
}وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر ذلن من 

 [.5٘ٔ/ٔاآلٌات".]أضواء البٌان: 
 .5٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)2ٔٗ/٘(:ص1ٖ٘٘( و)1ٖٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ2٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ1٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
لوله: ﴿َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط﴾، لبل الحدٌث رلم  البخاري، كتاب التفسٌر، باب(2)

ٌَْطاٌن، َوالطَّاؼُوُت: اْلَكاِهُن". ، ولفظه: "1ٖ٘ٗ  اْلِجْبُت بِِلَساِن اْلَحبََشِة: َش
ا فإنه ٌشمل ، إذ ٌمول: " ومعنى لوله فً ا1ٖٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 1) لطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جدًّ

 كل شر كان علٌه أهل الجاهلٌة ، من عبادة األوثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".
 . 5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙحاتم)( أنظر تفسٌر ابن أبً ٕٔ)
البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط{، لبل ( صحٌح ٖٔ)

ٌْنَةَ (، ولفظه: "1ٖ٘ٗالحدٌث رلم ) َها: فًِ ُجَه ٌْ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ كُّلِ "َكانَْت الطََّواِؼٌُت الَّتًِ ٌَتََحاَكُموَن إَِل
ٌَْطاُن". ٌِْهْم الشَّ اٌن ٌَْنِزُل َعلَ ٍ َواِحٌد، كُهَّ ًّ  َح

 .1ٔٗ/٘(:ص1ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.1ٔٗ/٘(:ص1ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٔٗ/٘(:ص1ٗ٘٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
ِ{.2ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕتفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر،  ( انظر:2ٔ) َْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُْإِمْن بِاّلِلَّ  ، تفسٌر لوله تعالى: }فََمْنٌ 
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5ٔ)
: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، ، عن ابن وهب، عن اإلمام مالن، وانظر1ٕٗ/ ٘( ذكره المرطبً فً تفسٌره، ٕٓ)

 .ٗٗص 
وأجمع ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما ذكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من ( ٕٔ)

 [.ٓ٘/ ٔ" . ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، معبود أو متبوع أو مطاع
 .5ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٕ)
 .2ٕٖ/ٔ: ( أنظر: النكت والعٌونٖٕ)
  ٗ.ٖٓ(انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصفهانى: ٕٗ)
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 :(ٕ)، على وجهٌن«الطَّاؼُوتِ »واختلفوا فً أصل كلمة 
 :(ٖ): أنه اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوالالمول األول

 . (ٗ)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز الحد" -أ
 مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (٘)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكَّر"-ب
مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد، والجمع، ولال أبو على الفارسً: "إنه  -ج

، كجبذ، وجذب، ثم تملب الواو ألًفا; (ٙ)وللبت المه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"
 . (2)لتحركها، وتحرن ما لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هذا المول النحاس
من ؼٌر اشتماق، كما لٌل:  ولٌل: "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخوذ من الطؽٌان، ٌإدي معناه

 .(1)آلٍل، من اللإلإ"
ُ{ ]النحل : لوله تعالى:  فمنهم من أرشده هللا ِإلى عبادته  ، أي:"[ٖٙ}فَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ
 .(5)"ودٌنه فآمن
 .(ٓٔ)"معناه: فمنهم من هداه هللا لئلٌمان لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)"لطؾ به ألنه عرفه من أهل اللطؾ :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)"أرشده إلى دٌنه وعبادته :أي لال المرطبً:" 
ٌمول: فممن بعثنا فٌهم رسلنا من هدى هللا، فوفمه لتصدٌك رسله، والمبول  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"منها، واإلٌمان باهلل، والعمل بطاعته، ففاز وأفلح، ونجا من عذاب هللا
بَللَةُ{ ]النحل : }َوِمنْ لوله تعالى:  ٌِْه الضَّ ومنهم من وجبت له  ، أي:"[ُٖٙهْم َمْن َحمَّْت َعلَ

 .(ٗٔ)"الشماوة والضبللة فكفر
ومنهم من وجبت علٌه الضبللة، وتركه فً الكفر بالمضاء السابك،  لال السمعانً: أي:" 

 .(٘ٔ)"فهذه اآلٌة تبٌن أن من آمن بمشٌبة هللا، وأن من كفر، كفر بمشٌبة هللا

                                                                                                                                                                               

( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هذه األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن ٔ)
 [.ٕٓٔ/ٕالطاؼوت محصور فً كل واحد منها".]البحر المحٌط: 

 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٕ)
، والبحر 1ٕٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٕ٘/ٔفتح المدٌر:  ( انظر:ٖ)

 .2ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 55/ٕ، وفتح البٌان فً مماصد المرآن: 55٘/ٕالمحٌط:
 .2ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: ٗ)
لمذكر، . وذكر صاحب اللسان)طؽى(، لال ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمع، وإٓٗ/ٖ( الكتاب: ٘)

والمإنث، وهً مشتمة من طؽى، والطاؼوُت الشٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْس فً الضَّبللة، ولد ٌكون واحداً لال 
ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاؼُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{]النساء:  [، ولد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: ٓٙتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن 

ٌَاُإهُُم الطَّاؼُوُت{]البمرة: }َوالَِّذٌ [، وهو مثل الفُْلِن ٌُذَكَُّر وٌإنَّث، لال تعالى: }َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا 2َٕ٘ن َكفَُروا أَْوِل
[، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجّنِ واإِلنس، وٌكون من 2ٔالطَّاؼُوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 

ٌٍَة، وٌجوز أَن ٌُراد بالطَّواِؼً: من َطؽَى فً الشٌاطٌن، وجمُع الطا ؼوِت: َطواِؼٌُت، والطََّواِؼً: جمع طاؼ
، مادة )طؽى(،و ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مماٌٌس اللؽة، 2/ ٘ٔلسان العرب البن منظور،  الكُفِر، وجاَوَز الَحدَّ".]
 ، مادة )طؽى([.2ٖٕ/ ٕالمصباح المنٌر، 

 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 . 2ٕٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: 2)
 .5ٕٙ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: 1)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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ثبت علٌه الخذالن والترن من اللطؾ، ألنه عرفه مصمما على  :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"الكفر ال ٌؤتى منه خٌر

أي: وجبت فً سابك علم هللا، فؤعلم هللا عز وجل أنه إنما بعث  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕ)"الرسل باألمر بالعبادة، وهو من وراء اإلضبلل والهداٌة

ٌمول: وممن ٌعثنا رسلنا إلٌه من األمم آخرون حمت علٌهم الضبللة،  لال الطبري:" 
فجاروا عن لصد السبٌل، فكفروا باهلل وكذبوا رسله، واتبعوا الطاؼوت، فؤهلكهم هللا بعمابه، 

 .(ٖ)"وأنزل علٌهم بؤسه الذي ال ٌرد عن الموم المجرمٌن
ٌْؾَ لوله تعالى:  بٌَِن{ ]النحل :  }فَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َك ، [َٖٙكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكذِّ
فامشوا فً األرض، وأبصروا بؤعٌنكم كٌؾ كان مآل هإالء المكذبٌن، وماذا حلَّ بهم ِمن  أي:"

 .(ٗ)"دمار; لتعتبروا؟
كٌؾ صار آخر أمرهم إلى ، ]فانظروا[فسٌروا معتبرٌن فً األرض :أي لال المرطبً:" 

 .(٘)"الخراب والعذاب والهبلن
 .(ٙ)"معناه: مآل أمر المكذبٌن ومرجعهم" لال السمعانً: 
 .(2)"أي: معتبرٌن بآثار األمم المكذبة لال ابن الجوزي:" 
ما فعلت بالمكذبٌن حتى ال ٌبمى لكم شبهة فً أنى ال  {فانظروا لال الزمخشري: أي:"} 

 .(1)"ألدر الشر وال أشاإه، حٌث أفعل ما أفعل باألشرار
ٌمول تعالى ذكره لمشركً لرٌش: إن كنتم أٌها الناس ؼٌر مصدلً  لال الطبري:" 

رسولنا فٌما ٌخبركم به عن هإالء األمم الذٌن حل بهم ما حل من بؤسنا بكفرهم باهلل، وتكذٌبهم 
رسوله، فسٌروا فً األرض التً كانوا ٌسكنونها، والببلد التً كانوا ٌعمرونها، فانظروا إلى آثار 

طه النازل بهم، كٌؾ أعمبهم تكذٌبهم رسل هللا ما أعمبهم، فإنكم ترون حمٌمة هللا فٌهم، وآثار سخ

 .(5)"ذلن، وتعلمون به صحة الخبر الذي ٌخبركم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٓٔ)"كان عالبتهم أن دمر هللا علٌهم، ثم صٌرهم إلى النار لال لتادة:" 
 الفوابد:
توحٌد هللا معتمدٌن بتوفٌك هللا: إن هللا واحد ال نمول فً ف، التوحٌد هو أول دعوة الرسل -ٔ

 .شرٌن له
ٍة َرسُواًل أَِن  -ٕ لم تبك أمة إال بعث إلٌها رسوال بدلٌل لوله تعالى }َوَلمَْد بَعَثْنَا فًِ كُّلِ أُمَّ

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاؼُوَت{ ]النحل:   . [ٖٙاُْعبُُدوا َّللاَّ
 بٌن وٌجمع آدم، وأولهم رسل، فٌهم سلأر نوح لبل من أن على ٌدل اآلٌة هذه عموم -ٖ

 وأما للفطرة، مطابك الرسل به جاءت وما الفطرة، على كانوا نوح لبل الناس بؤن ذلن
 بهذا أولٌته فتكون الفطرة، عن الناس وخرج الشرن وجد أن بعد أرسل فمد نوح

 .االعتبار
ووفمهم للهدى، ، ألنهم زعموا أن هللا هدى الناس كلهم فً اآلٌة بطبلن مذهب المدرٌة -ٗ

 {.فمنهم من هدى هللا ومنهم من حمت علٌه الضبللة}وهللا تعالى ٌمول:

                                                             

 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5٘٘/ٕزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٗٓٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5٘٘/ٕزاد المسٌر: (2)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٔٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
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 المرآن

َ اَل ٌَْهِدي َمْن ٌُِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )  [1ٖ({ ]النحل : 1ٖ}إِْن تَْحِرْص َعلَى هَُداهُْم فَِإن  ّللا 
 التفسٌر:
، ألصى جهدن لهداٌة  -أٌها الرسول-إن تبذل  هإالء المشركٌن فاعلم أن هللا ال ٌهدي َمن ٌضلُّ

 ولٌس لهم من دون هللا أحد ٌنصرهم، وٌمنع عنهم عذابه.
ألصى  -أٌها الرسول-إن تبذل  ، أي:"[2ٖ}إِْن تَْحِرْص َعلَى هَُداهُْم{ ]النحل : لوله تعلى: 

 .(ٔ)"جهدن لهداٌة هإالء المشركٌن
 .(ٕ)"أَْي: تطلبها بجهدن لال الواحدي:" 
 .(ٖ)"طلب الشًء بالجد واالجتهاد«: الحرص» لال السمعانً:" 
 .(ٗ)، بفتح الراء«إن تحرص»ولرأ النخعً:  
{ ]النحل : لوله تعلى:  َ اَل ٌَْهِدي َمْن ٌُِضلُّ فاعلم أن هللا ال ٌهدي َمن  ، أي:"[2ٖ}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(٘)"ٌضلُّ 
 .(ٙ)"أي: ال ٌهدي هللا من أضله. ولٌل: معناه ال ٌهتدي من أضله هللا لال البؽوي:" 
ذكر عناد لرٌش وحرص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على إٌمانهم، وعرفه أنهم من  لال الزمخشري:" 

لسم من حمت علٌه الضبللة، وأنه ال ٌهدي من ٌضل أى ال ٌلطؾ بمن ٌخذل، ألنه عبث، وهللا 
 .(2)ه"عبث، ألنه من لبٌل المبابح التً ال تجوز علٌتعالى متعال عن ال

{ ]النحل : لوله تعلى:وفً   َ اَل ٌَْهِدي َمْن ٌُِضلُّ  :(1)، لراءتان[2ٖ}فَإِنَّ َّللاَّ
 لراءة أهل الكوفة.بفتح الٌاء األولى وضم الثانٌة، « ال ٌهدي من ٌضل»إحداهما: 
 البالون.، لرأ بها بضم الٌابٌن ،«ال ٌهدي من ٌضل»والثانً: 

 .(5)"ال تمدر أنت وال أحد على هداٌته ولد خذله هللا أى: لال الزمخشري:" 
أما المراءة األولى فمعناه: ال ٌهدي هللا من أضله، وأما المراءة الثانٌة  لال السمعانً:"

فمعناه: فإن من ٌضله هللا ال ٌهدى، ولٌل: ال ٌمدر أحد على هداٌته، لالوا: وهذا أولى 
 .(ٓٔ)"المراءتٌن
ولٌس لهم من دون هللا أحد  ، أي:"[2ٖ}َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]النحل : لوله تعلى: 

 .(ٔٔ)"ٌنصرهم، وٌمنع عنهم عذابه
 .(ٕٔ)"أي: مانعٌن من العذاب لال البؽوي:" 
 .(ٖٔ)"ال تمدر أنت وال أحد على هداٌته ولد خذله هللا أى: لال الزمخشري:" 
 الفوابد:
الضبلل وطلبه والحرص علٌه فإن من طلب ذلن وأضله هللا ال ترجى التحذٌر من تعمد  -ٔ

 هداٌته.

                                                             

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٙٓٙالوجٌز: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .٘ٓٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 ٘ٓٙ/ٕ، والكشاؾ:2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .٘ٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
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هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفٌك، ألن ذلن اآلٌة،  الهدى المنفً عنه فً أن  -ٕ
 .بٌد هللا وحده، ولٌس بٌده ملسو هيلع هللا ىلص

البٌان، والداللة واإلرشاد، الهدى المثبت له ملسو هيلع هللا ىلص، هو الهدى العام الذي هو وأما 
 ولد فعل ذلن ملسو هيلع هللا ىلص فبٌن المحجة البٌضاء، حتى تركها لٌلها كنهارها ال ٌزٌػ عنها هالن.

 
 المرآن

ٌِْه َحمًّا َولَِكن   ُ َمْن ٌَُموُت بَلَى َوْعًدا َعلَ ٌَْمانِِهْم اَل ٌَْبعَُث ّللا  ِ َجْهَد أَ أَْكثََر الن اِس اَل }َوأَْلَسُموا بِاَّلل 
 [1ٖ({ ]النحل : 1ٌَْٖعلَُموَن )
 التفسٌر:

ق، بلى  ًَ وتفرَّ وحلؾ هإالء المشركون باهلل أٌمانًا مؽلَّظة أن هللا ال ٌبعث َمن ٌموت بعدما بَِل
 سٌبعثهم هللا حتًما، وعًدا علٌه حمًا، ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون لدرة هللا على البعث، فٌنكرونه.

 زول:سبب الن
كان لرجل من المسلمٌن على رجل من المشركٌن  "لال الربٌع بن أنس، عن أبً العالٌة:

فمال المشرن: إنن  دٌن، فؤتاه ٌتماضاه، فكان فٌما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا،
}َوأَْلَسُموا :تزعم أنن تبعث بعد الموت، فؤلسم باهلل جهد ٌمٌنه: ال ٌبعث هللا من ٌموت، فؤنزل هللا 

ٌِْه َحمًّا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل  ُ َمْن ٌَُموُت بَلَى َوْعًدا َعلَ ٌَْمانِِهْم اَل ٌَْبَعُث َّللاَّ ِ َجْهَد أَ  بِاّلِلَّ
 ]مرسل[.(ٔ){"ٌَْعلَُمونَ 
ُ َمْن ٌَُموُت{لوله تعالى:  ٌَْمانِِهْم اَل ٌَْبَعُث َّللاَّ ِ َجْهَد أَ  ، أي:"[1ٖ]النحل :  }َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ

ق ًَ وتفرَّ  .(ٕ)"وحلؾ هإالء المشركون باهلل أٌماًنا مؽلَّظة أن هللا ال ٌبعث َمن ٌموت بعدما بَِل
أي : استبعدوا ذلن ، فكذبوا الرسل فً إخبارهم لهم بذلن ، وحلفوا على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"نمٌضه
إٌذانا بؤنهما  {الذٌن أشركواولال }معطوؾ على  {وألسموا باهلل} لال الزمخشري:" 

هللا،  وتدونا: تورٌن ذنوبهم على مشٌبة كفرتان عظٌمتان موصوفتان، حمٌمتان بؤن تحكٌا
 .(ٗ)"وإنكارهم البعث ممسمٌن علٌه

 .(٘)"وهم منكرو البعث لال البؽوي:" 
ٌِْه َحمًّا{ ]النحل : لوله تعالى:  بلى سٌبعثهم هللا حتًما، وعًدا علٌه  ، أي:"[1ٖ}بَلَى َوْعًدا َعلَ
 .(ٙ)"حمًا

ٌِْه َحمًّا { لال ابن كثٌر:"   .(2)" أي : ال بد منه ،أي : بلى سٌكون ذلن ، } َوْعًدا َعلَ
مصدر «: وعد هللا»إثبات لما بعد النفً، أى: بلى ٌبعثهم. و {:بلى} لال الزمخشري:" 

 .(1){ "بلى}مإكد لما دل علٌه 
ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[1ٖ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(5)"ٌعلمون لدرة هللا على البعث، فٌنكرونه
 .(ٓٔ)"ال ٌعلمون أنهم ٌبعثون لال الزمخشري:أي:" 

                                                             

 وابن حمٌد بن لعبد( 1ٔٔ/ ٗ) الدر فً ه السٌوطًوعزاو ،(ٕٗٓ-ٖٕٓ/ 2ٔ) جرٌر ابن أخرجه مرسل،(ٔ)
 .1ٕ٘، وذكره الواحدي فً أسباب النزول:حاتم أبً وابن جرٌر
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)



ٕٕٔ 
 

 .(ٔ)" أي : فَِلَجْهلهم ٌخالفون الرسل وٌمعون فً الكفر لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
 [1ٖ({ ]النحل : 1ٖ}ِلٌُبٌََِّن لَُهُم ال ِذي ٌَْختَِلفُوَن فٌِِه َوِلٌَْعلََم ال ِذٌَن َكفَُروا أَن ُهْم َكانُوا َكاِذبٌَِن )

 التفسٌر:
ٌبعث هللا جمٌع العباد; لٌبٌن لهم حمٌمة البعث الذي اختلفوا فٌه، وٌعلم الكفار المنكرون له أنهم 

 حلفوا أْن ال بعث. على باطل، وأنهم كاذبون حٌن
ٌبعث هللا جمٌع العباد;  ، أي:"[5ٖ}ِلٌَُبٌَِّن لَُهُم الَِّذي ٌَْختَِلفُوَن فٌِِه{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"لٌبٌن لهم حمٌمة البعث الذي اختلفوا فٌه
 .(ٖ)"أي: لٌظهر لهم الحك فٌما ٌختلفون فٌه لال البؽوي:" 
والضمٌر لمن ٌموت، وهو عام للمإمنٌن ، ٌبعثهم لٌبٌن لهم :أى" لال الزمخشري: 

 .(ٗ)"والكافرٌن، والذي اختلفوا فٌه هو الحك
وٌعلم الكفار  ، أي:"[5ٖ}َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن َكفَُروا أَنَُّهْم َكانُوا َكاِذِبٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(٘)"المنكرون له أنهم على باطل، وأنهم كاذبون حٌن حلفوا أْن ال بعث
لو شاء هللا ما عبدنا من دونه من شًء، وفً  فً لولهم: {أنهم كذبوا} " لال الزمخشري: 
 {،ولمد بعثنا فً كل أمة رسوال:}ولٌل: ٌجوز أن ٌتعلك بموله «. ال ٌبعث هللا من ٌموت»لولهم: 
 .(ٙ)"ناه لٌبٌن لهم ما اختلفوا فٌه، وأنهم كانوا على الضبللة لبله، مفترٌن على هللا الكذببعث :أى

أي : فً أٌمانهم وألسامهم : ال ٌبعث هللا من ٌموت ; ولهذا ٌدعون ٌوم  لال ابن كثٌر:" 
بُوَن أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم وتمول لهم الزبانٌة : } َهِذِه النَّاُر الَّتًِ كُْنتُْم ،  المٌامة إلى نار جهنم دعا بَِها تَُكذِّ

ٌْكُْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما كُْنتُْم تَْعَملُ  وَن { أَْنتُْم ال تُْبِصُروَن اْصَلْوَها فَاْصبُِروا أَْو ال تَْصِبُروا َسَواٌء َعلَ

 .(2)"[ٙٔ - ٗٔ]الطور : 
 :[5ٖ-1ٖفوابد اآلٌتٌن:]

 .ذم المكذبٌن بالمعاد -ٔ
اللهم إنن للت عن أهل النار أنهم }وألسموا :"كان بعض السلؾ ٌمول فً دعابه 
ونحن نمسم باهلل جهد أٌماننا لٌبعثن هللا من  باهلل جهد أٌمانهم ال ٌبعث هللا من ٌموت{

 .(1)"ٌموت اللهم ال تجمع بٌن أهل المسمٌن فً دار واحدة
مبعوثٌن، وأن البعث بعد الموت  ٌرون أن: الموت نهاٌة; وأنهم ؼٌرالجاهلٌون  لمد كان -ٕ

 .شًء ؼٌر معمول; لذا تعجبوا من لول النبً بوجود البعث والحساب
ٌمارون فى الساعة أشد المراء، وٌكذبون بها كؤعظم ما ٌكون كاوا ن ٌالمشركأن  -ٖ

التكذٌب، وٌحلفون باألٌمان المؽلظة أن ذلن لن ٌكون، فذكر هللا تكذٌبهم، ورد علٌهم بؤن 
 حكمته، حتى ٌتمٌز الحك من الباطل، وٌتبٌن الصادق من الكاذب.ذلن ممتضى 

 
 المرآن

ٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََكُوُن ) ًْ  [ٓٗ({ ]النحل : ٓٗ}إِن َما لَْولُنَا ِلَش
 التفسٌر:

                                                             

 .2ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٙ-1ٙكلمة اإلخبلص وتحمٌك معناها: (1)



ٕٕٕ 
 

 كابن موجود.، فإذا هو « كن»إنَّ أمر البعث ٌسٌر علٌنا، فإنَّا إذا أردنا شٌبًا فإنما نمول له: 
ٌمول تعالى ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعث من ٌموت فبل تعب علٌنا وال  لال الطبري:" 

خلمه وإنشاءه،  نصب فً إحٌابناهم، وال فً ؼٌر ذلن ما نخلك ونكّون ونحدث، ألنا إذا أردنا
 .(ٔ)"فإنما نمول له كن فٌكون، ال معاناة فٌه، وال كُلفة علٌنا

 .(ٕ)"ٌعنً: إن بعثهم على هللا ٌسٌر إذا أردناه أن نمول له كن فٌكون لال أبو اللٌث:" 
ٌمول هللا تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموتى فبل تعب علٌنا فً إحٌابهم، وال  لال البؽوي:" 

 .(ٖ)"فً شًء مما ٌحدث، إنما نمول له: كن، فٌكون
ه: أحدث، فهو ٌحدث أى: إذا أردنا وجود شًء فلٌس إال أن نمول ل " لال الزمخشري: 

عمٌب ذلن ال ٌتولؾ، وهذا مثل ألن مرادا ال ٌمتنع علٌه، وأن وجوده عند إرادته تعالى ؼٌر 
متولؾ، كوجود المؤمور به عند أمر اآلمر المطاع إذا ورد على المؤمور المطٌع الممتثل، وال 

ٌمتنع علٌه البعث لول ثم، والمعنى: أن إٌجاد كل ممدور على هللا تعالى بهذه السهولة، فكٌؾ 
 .(ٗ)"الذي هو من شك الممدورات

 :  (٘)كما لال الشاعر ،أي : أن ٌؤمر به دفعة  واحدة فإذا هو كابن لال ابن كثٌر:" 
 إذا ما أراد هللا أمًرا فإنما... ٌمول له : "كن" ، لولة فٌكون

وال ٌخالؾ ، ألنه هو أي : أنه تعالى ال ٌحتاج إلى تؤكٌد فٌما ٌؤمر به ، فإنه تعالى ال ٌمانع 
الواحد المهار العظٌم ، الذي لهر سلطانه وجبروته وعزته كل شًء ، فبل إله إال هو وال رب 

 .(ٙ)"سواه
لال هللا تعالى : َسبَّنً ابن آدم ولم ٌكن ٌنبؽً له أن ٌسبنً ، وكذبنً  عن أبً هرٌرة:" 

ُ ولم ٌكن ٌنبؽً له أن ٌكذبنً ، فؤما تكذٌبه إٌاي فمال : } َوأَ  ٌَْمانِِهْم ال ٌَْبعَُث َّللاَّ ِ َجْهَد أَ ْلَسُموا بِاّلِلَّ
ٌِْه َحمًّا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال ٌَْعلَُموَن { وأما سبه إٌاي  َمْن ٌَُموُت { لال : وللت : } بََلى َوْعًدا َعلَ

َ ثَاِلُث ثبَلثٍَة { ]المابدة :  َمُد لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد  [ ، وللت : } لُْل هُوَ 2ٖفمال : } إِنَّ َّللاَّ ُ الصَّ ُ أََحٌد َّللاَّ َّللاَّ
 .(2)"َولَْم ٌَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحٌد { ]سورة اإلخبلص[

هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لال هللا: كذبنً عبدي، ولم  عن أيهمام بن منبه، وعن  
ٌكن ذلن له، وشتمنً عبدي ولم ٌكن ذلن له، فؤما تكذٌبه إٌاي، أن ٌمول: لن ٌعٌدنا كما بدأنا، 

 .(1)وأما شتمه إٌاي، أن ٌمول: اتخذ هللا ولدا، وأنا الصمد، لم ألد، ولم ٌكن لً كفوا أحد"
كما تمول: إنما لولنا الحك. وأما لوله  {أن نمول}مرفوع بموله:« المول» اء:"لال الفر 

 .(5)"«نمول»فهً منصوبة بالرد على  {فٌكون}
وكؤن معنى الكبلم على مذهبهم:  {،أَْن نَمُوَل لَهُ }نصبا، عطفا على لوله « فٌََكُونَ »ولرئ: 

ما لولنا لشًء إذا أردناه إال أن نمول له: كن، فٌكون. ولد ُحكً عن العرب سماعا: أرٌد أن آتٌن 
 .(ٓٔ)فٌمنعنً المطر، عطفا بٌمنعنً على آتٌن

 الفوابد:

                                                             

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .5ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٙٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٗالشعر ؼٌر منسوب فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
( من طرٌك ٕٗٓ/2ٔورواه الطبري فً تفسٌره ) ، 2ٔ٘/ٗرواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (2)

 .حجاج به مولوفا
، والبؽوي فً 1ٙٔ/  1" سبحانه ولدا هللا اتخذ: ولالوا" باب البمرة، سورة التفسٌر، فً البخاري أخرجه(1)

 .5ٔ/٘التفسٌر:
 .ٓٓٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕ٘ٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)



ٕٕٖ 
 

إن كل ما ٌجري فً هذا الكون فهو بمشٌبة هللا، سبحانه وتعالى، فما شاء هللا كان، وما  -ٔ
 .ٌشؤ لم ٌكن، فبل ٌخرج عن إرادته الكونٌة شًءلم 
 ال ٌستعظم على هللا خلك شًء وإٌجاده، ألنه ٌوجد بكلمة التكوٌن فمط. -ٕ
 ومن الفوابد: أن كبلم هللا خٌر مخلوق. -ٖ

 ؼٌر المرآن أن على دل حنبل بن أحمد لال: لال أبً حدثنا: "حاتم أبً ابن لال
 نطك إنما: لال. (ٔ)الحدٌث"...اكتب :فمال ،الملم هللا خلك ما أول»: عبادة حدٌث مخلوق
ءٍ  لَْولُنَا إِنََّما: }لموله بكبلمه الملم ًْ فكبلم هللا : لال{ . فٌََكُونُ  كُنْ  لَهُ  نَمُولَ  أَنْ  أََرْدنَاهُ  إِذَا ِلَش

 .(ٕ)"سابك على أول خلمه فهو ؼٌر مخلوق
 

 المرآن
ِ ِمْن بَْعدِ  ْنٌَا َحَسنَةً َوَْلَْجُر اآْلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا  }َوال ِذٌَن َهاَجُروا فًِ ّللا  ئَن ُهْم ِفً الدُّ َما ظُِلُموا لَنُبَّوِ

 [ٔٗ({ ]النحل : ٌَْٔٗعلَُموَن )
 التفسٌر:

والذٌن تركوا دٌارهم ِمن أجل هللا، فهاجروا بعدما ولع علٌهم الظلم، لنسكننهم فً الدنٌا داًرا 
ألن ثوابهم فٌها الجنة. لو كان المتخلفون عن الهجرة ٌعلمون علم حسنة، وألجر اآلخرة أكبر; 

 ٌمٌن ما عند هللا من األجر والثواب للمهاجرٌن فً سبٌله، ما تخلَّؾ منهم أحد عن ذلن.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
نزلت فً أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، بمكة: ببلل، وصهٌب، وخباب، وعمار،  أحدها: لال الواحدي:"

وأبً جندل بن سهٌل، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم، فبوأهم هللا تعالى المدٌنة بعد 
 . ]بدون إسناد[(ٖ)"ذلن

حتى  لال الكلبً:"نزلت فً ببلل وعمار وصهٌب وخباب بن األرّت عذبهم أهل مكة  الثانً:
 .(ٗ)لالوا لهم ما أرادوا فً الدنٌا ، فلما خلوهم هاجروا إلى المدٌنة"

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا :نزلت  :"داود بن أبً هند لالالثالث:  ... إلى لوله  {}َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ
لُوَن{ }َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّ
 .(ٙ)"فً أبً جندل بن سهٌل ،(٘)

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا{ ]النحل : تعالى:لوله   والذٌن  ، أي:"[ٔٗ}َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ
 .(2)"تركوا دٌارهم ِمن أجل هللا، فهاجروا بعدما ولع علٌهم الظلم

ٌمول تعالى ذكره: والذٌن فارلوا لومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم فً  لال الطبري:" 
 .(1)"من بعد ما نٌل منهم فً أنفسهم بالمكاره فً ذات هللا، رٌن ؼٌرهمهللا على كفرهم إلى آخ

                                                             

 عن الصامت بن عبادة بن الولٌد عن حبٌب أبً بن ٌزٌد عن لهٌعة ابن طرٌك من( 2ٖٔ/ ٘) أحمد: أخرجه(ٔ)
 الشواهد فً به بؤس ال وإسناده(: "1ٗ/ ٔ" )الجنة ظبلل" فً هللا رحمه األلبانً الشٌخ لال. فذكره أبٌه عن
 أبً البن السنة كتاب من ٌعنً-" بعده وما لبله بما ٌتموى لكنه الحفظ سٌا وهو لهٌعة ابن ؼٌر ثمات رجاله
 بن عبادة لال: لال حفصة أبً عن عبلة أبً بن إبراهٌم طرٌك من( 2ٓٓٗ/2ٙ/ ٘) داود أبو: وأخرجه. عاصم
 لصة وفٌه". الوجه هذا من ؼرٌب حدٌث وهذا: "ولال( ٕ٘٘ٔ/51ٖ/ ٗ) الترمذي. فذكره البنه، الصامت
 .طوٌلة
 "ؼرٌب حسن حدٌث هذا: "ولال( 5ٖٖٔ/ 5ٖ٘ - 5ٖٗ/ ٘) فً أٌضا وأخرجه

 .ٖٗٗ/ ٖٔ: الفتح(ٕ)
 .1ٕ٘أسباب النزول: (ٖ)
 .15ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .[ٕٗ]النحل : (٘)
، وعبدالرزاق فً 1ٖٕٕ/2(:صٕٙٔ٘ٔ، وأخرجه ابن أبً حاتم)2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)

 .15ٔ/ٖالنكت والعٌون:، وذكره الماوردي فً 1ٕٙ/ٕ(:ص1ٙٗٔتفسٌره)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)



ٕٕٗ 
 

ْنٌَا َحَسنَةً{ ]النحل : لوله تعالى:  بَنَُّهْم فًِ الدُّ لنسكننهم فً الدنٌا داًرا  ، أي:"[ٔٗ}َلنُبَّوِ
 .(ٔ)"حسنة
 .(ٕ)"ٌمول: لنسكننهم فً الدنٌا مسكنا ٌرضونه صالحا لال الطبري:" 
 .(ٖ)"أنزلهم المدٌنة وأطعمهم الؽنٌمة لال الثعلبً:" 
ْنٌَا َحَسنًَة{ ]النحل : لوله تعالى:وفً   بَنَُّهْم فًِ الدُّ  ، وجوه من التفسٌر:[ٔٗ}لَنُبَّوِ

 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والشعبً(ٗ)أحدها : نزول المدٌنة، لاله ابن عباس
هم لوم هاجروا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أهل مكة بعد ظلمهم، وظلمهم  لال ابن عباس:"

 .(2)"المشركون
هإالء أصحاب دمحم ظلمهم أهل مكة، فؤخرجوهم من دٌارهم حتى لحك  لال لتادة:"

منهم بالحبشة، ثم بوأهم هللا المدٌنة بعد ذلن فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا  طوابؾ
 .(1)"المإمنٌنمن 

 .(5)الثانً : الرزق الحسن، لاله مجاهد
أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من  :"عن العوام، عمن حدثهوروي 
ٌمول: خذ بارن هللا لن فٌه، هذا ما وعدن هللا فً الدنٌا، وما ذخره لن فً  ،المهاجرٌن عطاءه

حسنة وألجر اآلخرة أكبر لو كانوا لنبوبنهم فً الدنٌا } :اآلخرة أفضل. ثم تبل هذه اآلٌة
 .(ٓٔ)"{ٌعلمون

 .(ٔٔ)الثالث : أنه النصر على عدوهم ، لاله الضحان
 . (ٕٔ)الرابع : أنه لسان صدق ، حكاه الماوردي عن ابن جرٌر

 .(ٖٔ)الخامس: أنه ما استولوا علٌه من فتوح الببلد وصار لهم فٌها من الوالٌات. أفاده الماوردي
أفاده  لهم فً الدنٌا من الثناء، وما صار فٌها ألوالدهم من الشرؾ.أنه ما بمً  والسادس:

 .(ٗٔ)الماوردي أٌضا
والذٌن هاجروا }كان الربٌع بن خثٌم ٌمرأ هذا الحرؾ فً النحل "عن أبان بن تؽلب لال:  

لنثوٌنهم من الجنة » :وٌمرأ فً العنكبوت {،فً هللا من بعد ما ظلموا لنبوبنهم فً الدنٌا حسنة
 .(٘ٔ)"وٌمول: التنبإ فً الدنٌا والثواء فً اآلخرة ،«ؼرفا

لنبوبنهم( : لنحلنهم ولنسكننهم، ألن التبوء }لول من لال: معنى والصواب " لال الطبري: 
أَ  :فً كبلم العرب الحلول بالمكان والنزول به، ومنه لول هللا تعالى أْنَا َبنًِ إِْسَرابٌَِل ُمبَوَّ }َولَمَْد َبوَّ

 .(ٙٔ)"ولٌل: إن هذه اآلٌة نزلت فً أبً جندل بن سهٌل ،[5ٖ ِصْدق{ ]ٌونس :

                                                             

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٕٙٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/2ٔانظر:  الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٓ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .15ٔ/ٖ، وانظر: النكت والعٌون:ٕٙٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .11ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 . ولم ألؾ علٌه فً تفسٌر الطبري.11ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .11ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .11ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕٕٗ/2(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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وألجر اآلخرة  ، أي:"[ٔٗ}َوأَلَْجُر اآْلِخَرةِ أَْكَبُر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لو كان الناس ٌعلمون أكبر

ٌمول: ولثواب هللا إٌاهم على هجرتهم فٌه فً اآلخرة أكبر، ألن ثوابه  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"إٌاهم هنالن الجنة التً ٌدوم نعٌمها وال ٌبٌد

أي وهللا لما ٌثٌبهم هللا علٌه من جنته  {،وألجر اآلخرة أكبر}لال هللا "لال:  عن لتادة:" 
 .(ٖ){"لو كانوا ٌعلمون} ،أكبر
 الفوابد:
 ووجوبها عند اضطهاد المإمن وعدم تمكنه من عبادة هللا تعالى.فضل الهجرة  -ٔ
الؽالب على أهلها السبلمة والعز والتمكٌن كما جرى ذلن لرسول هللا  ًالهجرة فأن  -ٕ

ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه سلفا وخلفا وبها ٌحصل الجهاد وتعلو كلمة هللا وٌعمل فً األرض بطاعة 
 هللا.
ِ مصالح الهجرة فً الدنٌأن  -ٖ ا أكثر من أن تحصر كما لال تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ

ْنٌَا َحَسنَةً َوأَلَْجُر اآْلِخَرةِ أَْكبَُر{ ]النحل:  بَنَُّهْم فًِ الدُّ  [ِٔٗمْن بَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَّوِ
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]النحل : ٕٗ}ال ِذٌَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوك لُوَن )

 التفسٌر:
هإالء المهاجرون فً سبٌل هللا هم الذٌن صبروا على أوامر هللا وعن نواهٌه وعلى ألداره 

 المإلمة، وعلى ربهم وحده ٌعتمدون، فاستحموا هذه المنزلة العظٌمة.
 سبب النزول:

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلمُ  :نزلت  :"داود بن أبً هند لال ... إلى لوله  {وا}َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ
لُوَن{ }َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّ
 .(٘)"فً أبً جندل بن سهٌل ،(ٗ)

هإالء المهاجرون فً سبٌل هللا هم  ، أي:"[ٕٗ}الَِّذٌَن َصَبُروا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الذٌن صبروا على أوامر هللا وعن نواهٌه وعلى ألداره المإلمة

ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن وصفنا صفتهم، وآتٌناهم الثواب الذي  لال الطبري:"
 .(2)"ذكرناه، الذٌن صٌروا فً هللا على ما نابهم فً الدنٌا

 .(1)"الولوؾ بحسب جرٌان المضاء :«الصبر» لال المشٌري:"
لُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:   .(5)"وعلى ربهم وحده ٌعتمدون ، أي:"[ٕٗ}َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّ
 .(5)"ٌعتمدون

ٌمول: وباهلل ٌثمون فً أمورهم، وإلٌه ٌستندون فً نوابب األمور التً  لال الطبري:"
 .(ٓٔ)"تنوبهم

 .(ٔٔ)"وهم الذٌن }هاجروا فً هللا من بعد ما ظلموا{"لال الحسن: 

                                                             

 .1ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .[ٕٗ]النحل : (ٗ)
، وعبدالرزاق فً 1ٖٕٕ/2(:صٕٙٔ٘ٔ، وأخرجه ابن أبً حاتم)2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)

 .15ٔ/ٖ، وذكره الماوردي فً النكت والعٌون:1ٕٙ/ٕ(:ص1ٙٗٔتفسٌره)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن ٌبلم: (ٔٔ)



ٕٕٙ 
 

وتفسٌر الكلبً: أن هإالء صهٌب، وخباب بن األرت، وببلل،  لال ٌحٌى بن سبلم:" 
وعمار بن ٌاسر، وفبلن مولى ابن خلؾ الجمحً، أخذوا بعدما خرج رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .(ٔ)"وسلم من مكة، فعذبهم المشركون على أن ٌكفروا بنبً هللا، فعذبوا حتى بلؽوا مجهودهم
الثمة فى هللا فى استدفاع وٌمال:  ..بحسن الرجاءالتولً باهلل « التوكل» لال المشٌري:"

 .(ٕ)"المحذور
 الفوابد:
 .وامتثال أمر هللا وتحمل المشاق فً سبٌل هللا، فضٌلة الصبر على ألدار هللا المإلمة -ٔ
لو " :بٌان فضٌلة التوكل، حٌث أن هللا تعالى ٌكفً عبده إذا توكل علٌه، كما فً الحدٌث -ٕ

حك توكله لرزلكم كما ٌرزق الطٌر; تؽدو خماصا وتروح أنكم توكلون على هللا تعالى 
 .(ٖ)"بطانا
 .(ٗ)"هو االعتماد، ولكنه أخص فهو عبادة:"التوكل و

 
 المرآن

ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ  ٌِْهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ ({ ٖٗ) }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِل  ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
 [ٖٗ ]النحل :

 التفسٌر:
إال رسبل من الرجال ال من المبلبكة، نوحً إلٌهم،  -أٌها الرسول-وما أرسلنا فً السابمٌن لبلن 

ال تصدلون بذلن فاسؤلوا أهل الكتب السابمة، ٌخبروكم أن األنبٌاء  -ٌا مشركً لرٌش-وإن كنتم 
 كانوا بشًرا، إن كنتم ال تعلمون أنهم بشر.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

لما بعث هللا دمحما رسوال أنكرت العرب ذلن، أو "عن الضحان، عن ابن عباس، لال: أحدهما: 
}أََكاَن  :من أنكر منهم، ولالوا: هللا أعظم من أن ٌكون رسوله بشرا مثل دمحم، لال: فؤنزل هللا

ٌْنَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم{ ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَح
ٌِْهْم }َوَما أَْرَسلْ ولال:  ،(٘) نَا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{  .(ٙ)" فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

نزلت فً أبً جهل بن هشام، والولٌد بن المؽٌرة، وعمبة بن أبً معٌط،  ولال مماتل:"
 -وذلن أنهم لالوا فً سبحان: أبعث هللا بشرا رسوال ٌؤكل، وٌشرب، وترن المبلبكة فؤنزل هللا

ٌِْهمْ  }ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌا دمحم {}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلنَ }عز وجل:   .(2){"إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
لال: نزلت فً عبد هللا بن سبلم ونفر  {،فسبلوا أهل الذكر"}عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: الثانً: 

من اهل التوراة، كانوا أهل كتب ٌمول: فاسؤلوهم إن كنتم ال تعلمون إن الرجل لٌصلً وٌصوم 
عن على إمامه، وٌحج وٌعتمر، وإنه لمنافك. لٌل: ٌا رسول هللا، بماذا دخل علٌه النفاق؟ لال: ٌط

 .(1){"فسبلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون}وإمامه من لال هللا فً كتابه: 

                                                             

 .٘ٙ/ٌٔبلم:تفسٌر ٌحٌى بن  (ٔ)
 .55ٕ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .(ٖٓٔ) الصحٌحة. مرفوعا عمر عن( ٖٕٗٗ) والترمذي ،(2ٖٓ) أحمد. صحٌح(ٖ)
 .(ٕٖٙ ش) والنور الهدى سلسلة فتاوى أشرطة فً تعالى هللا رحمه األلبانً الشٌخ أفاده(ٗ)
 .[ٕ]ٌونس : (٘)
 ابن عن الضحان طرٌك ومن ضعٌؾ، وهو عمارة بن بشر عنده إسناده وفً، 1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)

 .عباس ابن من ٌسمع لم والضحان عباس،
 ، عن ابن عباس، دون ذكر اإلسناد.1ٕٕٗ/ 2(:صٕٕٔ٘ٔوذكره ابن ابً حاتم)

 ، إسناد بدون، 1ٕٙ، وذكره الواحدي فً أسباب النزول: حاتم أبً وابن جرٌر البن( 1ٔٔ/ ٗ) الدر فً وعزاه
 .2ٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .15ٕٕ/2(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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ٌِْهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  وما أرسلنا  ، أي:"[ٖٗ}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
 .(ٔ)"إال رسبل من الرجال ال من المبلبكة، نوحً إلٌهم -أٌها الرسول-فً السابمٌن لبلن 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وما أرسلنا من لبلن ٌا دمحم إلى أمة من لال الطبري: " 
 من بنً آدم نوحً إلٌهم وحٌنا األمم، للدعاء إلى توحٌدنا، واالنتهاء إلى أمرنا ونهٌنا، إال رجاال

ال مبلبكة، ٌمول: فلم نرسل إلى لومن إال مثل الذي كنا نرسل إلى من لبلهم من األمم من جنسهم 
 .(ٕ)"وعلى منهاجهم
 .(ٖ)"أي: لٌسوا من أهل السماء كما للتم لال ابن عباس:" 
م كانوا أعلم وأحلم وما نعلم أن هللا أرسل رسوال لط إال من أهل المرى، ألنه لال لتادة:" 

 .(ٗ)"من أهل العمود
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:  اسؤلوا ٌا معشر  ، أي:"[ٖٗ}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

أن األنبٌاء كانوا بشًرا، إن كنتم ال تعلمون أنهم  لرٌش العلماء بالتوارة واإِلنجٌل ٌخبرونكم
 .(٘)"بشر

ٌمول لمشركً لرٌش: وإن كنتم ال تعلمون أن الذٌن كنا نرسل إلى من  لال الطبري:" 
لبلكم من األمم رجال من بنً آدم مثل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وللتم: هم مبلبكة: أي ظننتم أن هللا كلمهم 
لببلفاسؤلوا أهل الذكر، وهم الذٌن لد لرءوا الكتب من لبلهم: التوراة واإلنجٌل، وؼٌر ذلن من 

 .(ٙ)" التً أنزلها على عبادهكتب هللا
بؤن الرسل كانوا من البشر  {إن كنتم ال تعلمون}التوراة  :ٌعنً ولال مماتل:"
 .(2)"لم ٌبعث رسوال إال من اإلنس -عز وجل -فسٌخبرونكم أن هللا

ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    خمسة ألوال:، [ٖٗ}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ
أحدها : أن أهل الذكر العلماء بؤخبار من سلؾ من المرون الخالٌة الذٌن ٌعلمون أن هللا تعالى ما 

 ً  .(1)بعث رسوالً إال من رجال األمة ، وما بعث إلٌهم ملكا
 أهل الكتاب خاصة، لاله ابن عباس ومجاهد . «أهل الذكر»الثانً : أنه عنى بـ

والدلٌل على أن أهل  ..الكتب ٌعترفون أن األنبٌاء كلهم بشر وأهل جمٌع لال الزجاج:" 
ٌِْهم{ ]النحل :  َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ ، ولوله: [ٗٗالذكر أهل الكتب لوله تعالى}َوأَْنَزْلنَا إِلَ

 .(5)"[ٓ٘}َوَهذَا ِذْكٌر ُمَباَرٌن أَْنَزْلنَاه{ ]األنبٌاء : 
 أهل المرآن ، لاله ابن زٌد . الثالث : أنهم
 .(ٓٔ). حكاه الزجاجفاسؤلوا من آمن من أهل الكتابالرابع: معناه: 
 .(ٔٔ). أفاده الزجاجمن ٌذكر بعلم وافك أهل هذه الملة أو خالفهم لٌل لهم اسؤلوا كل أنهمالخامس: 
 الفوابد:
، وأن وحكموجوب سإال أهل العلم على كل من ال ٌعلم أمور دٌنه من عمٌدة وعبادة  -ٔ

اآلٌة عامة فً كل مسؤلة من مسابل الدٌن، إذا لم ٌكن عند اإلنسان علم منها أن ٌسؤل 
 من ٌعلمها من العلماء الراسخٌن فً العلم.

                                                             

 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٔ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٕ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .15ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔٓ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
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 الماضً لاله. بالرجال خاصة النبوة وأن النساء، نبوة جواز عدم إلى الجمهور هبذ -ٕ
 أبً: الماضٌٌن مثل واحد ؼٌر عن ذلن على اإلجماع تٌمٌة وابن النووي ونمل عٌاض،
 . (ٔ)وؼٌرهم الجوٌنً المعالً أبً واألستاذ الفراء، أبً وابن ٌعلى وأبً الطٌب بن بكر

...  إلٌهم نوحً رجاال إال لبلن من أرسلنا وما: }تعالى بموله ذلن على واستدلوا
 لبله من خلت لد رسول إال مرٌم ابن المسٌح ما: }تعالى وبموله[ . ٖٗ: النحل{ . ]
 المسٌح ؼاٌة جعل كما الصدٌمة مرٌم ؼاٌة فجعل[ . 2٘: المابدة{ . ]صدٌمة وأمه الرسل
 .الرسالة

 المرأة طبٌعة تتحمله ال ثمٌل عبء النبوة أن : منها حكما; لذلن وذكروا
 وتنافً التستر تمتضً واألنوثة بالدعوة، االشتهار تمتضً الرسالة وألن الضعٌفة،
 فلذلن األنوثة على الذكور مرتبة ولعلو. التمانع من واالستتار االشتهار بٌن لما االشتهار
 وألن ٌتابعه، من على النبً لوامة تمتضً والنبوة النساء، على للرجال الموامة هللا جعل
 بالمؤل واالتصال الوظابؾ من كثٌر عن ٌعطلها ما طبٌعتها بحكم عٌلها ٌطرأ المرأة
 الطبع بحسب ذواتهن فً مابلة النفوس ولكون ونحوه، والوالدة والحمل كالحٌض األعلى
 نالش كما. وتكالٌفها الرسالة بؤعباء المٌام من مانع ذلن وكل ممالهن، عن فٌؽفلون
 . (ٕ)لوٌة بردود المخالفٌن أدلة الجمهور

 
 المرآن

ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللن اِس َما  ٌَْن الذِّ بُِر َوأَْنَزْلنَا إِلَ ٌِْهْم َولَعَل ُهْم ٌَتَفَك ُروَن )}بِاْلبٌَِّنَاِت َوالزُّ َل إِلَ ({ ]النحل ٗٗنُّزِ
 :ٗٗ] 

 التفسٌر:

 -أٌها الرسول-وأَْرَسْلنا الرسل السابمٌن بالدالبل الواضحة وبالكتب السماوٌة، وأنزلنا إلٌن 
 المرآن; لتوضح للناس ما خفً ِمن معانٌه وأحكامه، ولكً ٌتدبروه وٌهتدوا به.

بُِر{ ]النحل : }ِباْلبَ لوله تعالى:  وأَْرَسْلنا الرسل السابمٌن بالدالبل  ، أي:"[ٌَِّٗٗناِت َوالزُّ
 .(ٖ)"الواضحة وبالكتب السماوٌة

 ..وما أرسلنا من لبلن إال رجاال نوحً إلٌهم أرسلناهم بالبٌنات والزبر لال الطبري:" 
والبٌنات: هً األدلة والحجج التً أعطاها هللا رسله أدلة على نبوتهم شاهدة لهم على حمٌمة ما 
أتوا به إلٌهم من عند هللا. والزبر: هً الكتب، وهً جمع زبور، من زبرت الكتاب وذبرته: إذا 

 .(ٗ)"كتبته
 .(٘)"لال: الزبر: الكتب {،بالبٌنات والزبر:"}ن ابن عباس ع 
 .(ٙ)"لال: اآلٌات. والزبر: الكتب {،بالبٌنات والزبر:"}عن مجاهد  
 .(2)"ٌعنً: بالكتب {،بالزبر عن الضحان:"} 
الحبلل والحرام  :«البٌنات»لال  {بالبٌنات والزبر"}عن السدي عن أصحابه فً لوله:  

 .(1)"كتب األنبٌاء :«الزبر»و ،الذي كانت تجًء به األنبٌاء

                                                             

 الصحٌح الجوابو كثٌر، البن ،1ٖٗ ص األنبٌاء لصص ، و2ٖٗ ،2ٔٗ/ٙ الباري فتحانظر:  (ٔ)
 .تٌمٌة البن ،ٖٖٔ/ٔ
 للسفارٌنً، ،ٕٙٙ ،ٕ٘ٙ/ٕ البهٌة األنوار لوامع كثٌر، ابن لئلمام ،1ٙٗ-1ٕٗ ص األنبٌاء، لصص: للتوسع(ٕ)

 .األشمر عمر. د ،15-1ٗ ص والرساالت الرسل للسفارٌنً،
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .15ٕٕ/2(:صٕٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ْكَر{ ]النحل : }َوأَْنَزْلنَا إِلَ لوله تعالى:   -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن  ، أي:"[ٌَْٗٗن الذِّ
 .(ٔ)"المرآن
 .(ٕ)"ٌمول: وأنزلنا إلٌن ٌا دمحم هذا المرآن تذكٌرا للناس وعظة لهم لال الطبري:" 
 .(ٖ)"لال: هو المرآن {،وأنزلنا إلٌن الذكر}عن السدي عن أصحابه فً لوله: 
ٌِْهْم{ ]النحل : }ِلتُبٌََِّن لوله تعالى:  َل إِلَ لتوضح للناس ما خفً ِمن  ، أي:"[ِٗٗللنَّاِس َما نُّزِ

 .(ٗ)"معانٌه وأحكامه
 .(٘)"ٌمول: لتعرفهم ما أنزل إلٌهم من ذلن لال الطبري:" 
 .(ٙ)"ما أحل لهم وما حرم علٌهم لال مجاهد:" 
 .(2)"أرسله هللا إلٌهم لٌتخذ بذلن الحجة علٌهم لال لتادة:" 
 .(1)"ولكً ٌتدبروه وٌهتدوا به ، أي:"[ٗٗ}َولَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]النحل : تعالى: لوله 
 .(5)"ٌمول: ولٌتذكروا فٌه وٌعتبروا به أي بما أنزلنا إلٌن لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"لال: ٌطٌعون {،ولعلهم ٌتفكرون:}مجاهد عن  
 الفوابد:
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه : ما بعث هللا نبٌا إال ومعه آٌة تدل على صدله -ٔ

لم ٌبعث نبٌا إال ومعه آٌة تدل على صدله فٌما  -وحكمته ومحبته للعذر وإلامة الحجة 
أخبر به، لال تعالى: }لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرسَُلنَا بِاْلبٌََِّناِت َوأَْنَزْلَنا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم 

ٌِْهْم ، [ْٕ٘سِط{ ]الحدٌد: النَّاُس ِباْلمِ  َل ولال تعالى: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِ
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن  بُِر{ ]النحل: (ٗٗ)فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ [ . ولال ٗٗ-ٖٗبِاْلَبٌِّنَاِت َوالزُّ
 .(ٔٔ)[1ِٖٔلً بِاْلَبٌِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم{ ]آل عمران: تعالى: }لُْل لَْد َجاَءكُْم ُرُسٌل ِمْن لَبْ 

ولد ، السنة ال ؼنى عنها ألنها المبٌنة لمجمل المرآن والموضحة لمعانٌهومن الفوابد: أن  -ٕ

بٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وجوب تبلٌػ السنة ونشرها على أوسع نطاق ممكن، فمال علٌه الصبلة 
 والسبلم:

ًّ متعمداً  بلؽوا عنً" - ولو آٌة، وحدثوا عن بنً إسرابٌل وال حرج، ومن كذب عل
 .(ٕٔ)"فلٌتبوأ ممعده من النار

 .(ٖٔ)"لٌبلػ الشاهد الؽابب"ولال ملسو هيلع هللا ىلص:  -
فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن، عضوا علٌها بالنواجذ، "ولال ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 .(ٗٔ)"فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللةوإٌاكم ومحدثات األمور، 
                                                             

 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٕٕ/2(:صٕٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٕٕ/2(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!15ٕٕ/2(:ص2ٕٙ٘ٔاتم)أخرجه ابن أبً ح (2)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٔانظر: شرح الطحاوٌة، تحمٌك: االرناإوط: (ٔٔ)
( 5ٙٗ/ٙ) الباري فتح مع المطبوع صحٌحه فً البخاري ورواه( . 5٘ٔ/ٕ) مسنده فً أحمد اإلمام رواه(ٕٔ)

 .(1ٓ2ٕ) رلم حدٌث العلم، أبواب( 2ٗٔ/ٗ) سننه فً الترمذي ورواه( . ٖٔٙٗ) رلم حدٌث األنبٌاء، كتاب
 مسلم ورواه( . 2ٙ) رلم حدٌث العلم، كتاب( 1٘ٔ/ٔ) الباري فتح مع المطبوع صحٌحه فً البخاري رواه(ٖٔ)
 .(ٖٗ٘ٔ) رلم حدٌث الحج، كتاب( 511/ٕ) صحٌحه فً
 رلم حدٌث السنة، كتاب( ٘ٔ-ٖٔ/٘) سننه فً داود أبو ورواه( . ٕٙٔ/ٗ) مسنده فً أحمد اإلمام رواه(ٗٔ)
 حسن حدٌث: ولال ،( 1ٕٔٙ) رلم حدٌث العلم، أبواب( ٓ٘ٔ ،5ٗٔ/ٗ) سننه فً الترمذي ورواه( . 2ٓٙٗ)

 .(ٖٗ ،ٕٗ) رلم حدٌث الممدمة، ،( ٙٔ/ ٔ) سننه فً ماجه ابن ورواه. صحٌح
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 . (ٔ)"نضر هللا امرءاً سمع منا حدٌثاً فحفظه حتى ٌبلؽه ؼٌره"ولال ملسو هيلع هللا ىلص:  -
فما تمدَّم من النصوص ٌدلُّ على وجوب االعتصام بالكتاب والسنة، ونشر سنته، ونشر 

 إحداث البدع وظهورها.سنته ملسو هيلع هللا ىلص وتبلٌؽها; ألنَّ فً ذلن ولاٌة من 
 

 المرآن
ٌُْث  ُ بِِهُم اْْلَْرَض أَْو ٌَأْتٌَُِهُم اْلعَذَاُب ِمْن َح اَل ٌَْشعُُروَن }أَفَأَِمَن ال ِذٌَن َمَكُروا الس ٌِّئَاِت أَْن ٌَْخِسَف ّللا 

 [٘ٗ({ ]النحل : ٘ٗ)

 التفسٌر:
فعل بمارون، أو ٌؤتٌهم العذاب من  أفؤمن الكفار المدبِّرون للمكاٌد أن ٌخسؾ هللا بهم األرض كما

 .مكان ال ٌُِحسُّونه وال ٌتولعونه
ُ بِِهُم اأْلَْرَض{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌِّبَاِت أَْن ٌَْخِسَؾ َّللاَّ ، [٘ٗ}أَفَؤَِمَن الَِّذٌَن َمَكُروا السَّ
 .(ٕ)"أفؤمن الكفار المدبِّرون للمكاٌد أن ٌخسؾ هللا بهم األرض كما فعل بمارون أي:"

 أفؤمنوا أن ٌفعل بهم ما فعل بموم لوط، والذٌن أهلكوا من األمم :أي لال الزجاج:" 
 .(ٖ)"السالفة بتعجٌل العذاب فً الدنٌا

 .(ٗ)"الشرن :أي {،أفؤمن الذٌن مكروا السٌبات"}عن لتادة فً لوله:  
لال: تكذٌبهم الرسل وأعمالهم  {،أفؤمن الذٌن مكروا السٌبات"}عن الضحان فً لوله:  
 .(٘)"بالمعاصً
ٌُْث اَل ٌَْشعُُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  أو ٌؤتٌهم  ، أي:"[٘ٗ}أَْو ٌَؤِْتٌَُهُم اْلعَذَاُب ِمْن َح

 .(ٙ)"العذاب من مكان ال ٌُِحسُّونه وال ٌتولعونه
 

 المرآن
 [ٙٗ({ ]النحل : ٙٗبُِمْعِجِزٌَن )}أَْو ٌَأُْخذَهُْم فًِ تَمَلُّبِِهْم فََما هُْم 

 التفسٌر:
أو ٌؤخذهم العذاب، وهم ٌتملبون فً أسفارهم وتصرفهم؟ فما هم بسابمٌن هللا وال فابتٌه وال ناجٌن 

 .من عذابه; ألنه الموي الذي ال ٌعجزه شًء
اب، وهم ٌتملبون أو ٌؤخذهم العذ ، أي:"[ٙٗ}أَْو ٌَؤُْخذَهُْم فًِ تَمَلُّبِِهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"فً أسفارهم وتصرفهم؟
 ، وجوه:[ٙٗ}أَْو ٌَؤُْخذَهُْم فًِ تَمَلُّبِِهْم{ ]النحل : وفً لوله تعالى: 

 .(1)أحدها : فً إلبالهم وإدبارهم ، حكاه الماوردي عن ابن بحر
 . (5)الثانً : فً اختبلفهم ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)ابن جرٌج الثالث : أن ٌؤخذهم باللٌل والنهار ، لاله
 .(ٔ)، ولتادة(ٔٔ)الرابع : فً سفرهم. لاله ابن عباس أٌضا

                                                             

 رلم حدٌث العلم، كتاب( 5ٙ ،1ٙ/ٗ) سننه فً داود أبو ورواه( . 2ٖٗ/ٔ) مسنده فً أحمد اإلمام رواه(ٔ)
 .صحٌح حسن حدٌث: ولال ،( 25ٕ٘) رلم حدٌث العلم، أبواب( ٕٗٔ/ٗ) سننه فً الترمذي ورواه( . ٕٓٙٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .15ٕٕ/2(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .15ٕٕ/2(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .15ٕٕ/2(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .15ٕٕ/2(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٖوالعٌون: ، والنكت1ٕٕٗ/2(:صٕٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٕ)"إن شبت أخذته فً سفر لال ابن عباس:" 
 .(ٖ). لاله الضحانكانوا باللٌل والنهارالخامس:على أي حال 

 .(ٗ). لاله الزجاجفٌه تصرفهم فً أسفارهم، وسابر ما ٌنملبونالسادس:  فً 
فإِنهم على أي حال ال ٌعجزون  ، أي:"[ٙٗبُِمْعِجِزٌَن{ ]النحل :  }فََما هُمْ لوله تعالى: 
 .(٘)"هللا
 

 المرآن
ٍف فَِإن  َرب كُْم لََرُءوٌف َرِحٌٌم )  [1ٗ({ ]النحل : 1ٗ}أَْو ٌَأُْخذَهُْم َعلَى تََخوُّ

 التفسٌر:
لهم، فإن ربكم أو ٌؤخذهم هللا بنمص من األموال واألنفس والثمرات، أو فً حال خوفهم من أخذه 

 لٌرحم خلمه رحمه واسعة فً عاجلهم وآجلهم.
ٍؾ{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌَؤُْخذَهُْم َعلَى تََخوُّ ٌهلكهم هللا حال كونهم أو  ، أي:"[2ٗ}أَْو 

 .(ٙ)"خابفٌن مترلبٌن لنزول العذاب
ٍؾ{} لال أبو عبٌدة:  :(2)على تنمّص لال ، مجازه:َعلَى تََخوُّ

 أالم على الهجاء وكل ٌوم ... ٌبللٌنى من الجٌران ؼول 
 تخّوؾ ؼدرهم مالى وأهدى ... سبلسل فى الحلوق لها صلٌل

تنمّص ؼدرهم مالى. سبلسل ٌرٌد الموافً تنشد فهو صلٌلها وهو لبلبد فى أعنالهم ولال  :أي
 :(1)طرفة

 وجامل خّوؾ من نٌبه ... زجر المعّلى أصبل والسفٌح 
 .(5)"ال ٌدعه ٌزٌد :أي ،«نٌبهخّوؾ من »

ٌعنً: أو ٌهلكهم بتخوؾ، وذلن بنمص من أطرافهم ونواحٌهم الشًء بعد  لال الطبري:" 
الشًء حتى ٌهلن جمٌعهم، ٌمال منه: تخوؾ مال فبلن اإلنفاق: إذا انتمصه، ونحو تخوفه من 

 :(ٓٔ)التخوؾ بمعنى التنمص، لول الشاعر
 ما تخوؾ عود النبعة السفن تخوؾ السٌر منها تامكا لردا ... ك

 .(ٔٔ)"ٌعنً بموله تخوؾ السٌر: تنمص سنامها
ٍؾ{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    وجوه:، [2ٗ}أَْو ٌَؤُْخذَهُْم َعلَى تََخوُّ

، (ٕٔ)أحدها : ٌعنً: على تنمص، بؤن ٌهلن واحد بعد واحد فٌخافون الفناء، لاله ابن عباس
 .(ٗٔ)الضحان، ولتادة، حكاه الماوردي عن (ٖٔ)ومجاهد
 .(٘ٔ)"ٌمول: إن شبت أخذته على أثر موت صاحبه، وتخوؾ بذلن لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٕٗ/2(:صٖٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕٗ/2(:صٕٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٗٔ/2ٔوالبٌت الثانً فً تفسٌر الطبري:، ٖٓٙ /ٔ المرآن مجاز فً عبٌدة أبً شواهد من(2)
 .(خوؾ جمل،) والتاج اللسان وفى ،1ٖٔ الستة من دٌوانه ملحك فى(1)
 .ٖٓٙ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .(خوؾ: العرب لسان) ممبل البن البٌت(ٓٔ)
 .ٖٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 حكاه ببل نسبة.، 5ٓٔ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٕٕٗ/2(:صٕٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕٕٗ/2(:صٕٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
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 .(ٔ)"فٌعالب أو ٌتجاوز لال لتادة:" 
 .(ٕ). لاله ابن زٌدتنمصهم من البلد واألطراؾ ، التنمص الثانً : ٌعنً: على

المرٌة فٌهلكها وذلن أنه كان ٌعذب الثالث: ٌعنً: أن ٌؤخذ بعضا بالعذاب وٌترن األخرى، 
 .(٘)، ومماتل(ٗ)، والحسن(ٖ)لاله الضحان .وٌترن األخرى

 .(ٙ)لال الحسن:" أن ٌهلن المرٌة فتخاؾ المرٌة األخرى" 
ٌؤخذ أهل هذه المرٌة بالعذاب وٌترن األخرى لرٌبا منها لكً ٌخافوا  لال مماتل:" 

 .(2)"فٌعتبروا، ٌخوفهم بمثل ذلن
ً الرابع : على تمرٌع بما لدموه   .(1)من ذنوبهم ، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(5)"التنمص، والتفزٌع لال ابن عباس:" 
أو ٌؤخذهم فً تملبهم فما هم بمعجزٌن }أنه سؤلهم عن هذه اآلٌة :"عن عمر وروي عن  

فمالوا: ما نرى إال أنه عند تنمص ما ٌردده من اآلٌات، فمال عمر: ما  {،أو ٌؤخذهم على تخوؾ
أرى إال أنه على ما تنتمصون من معاصً هللا، لال: فخرج رجل من كان عند عمر، فلمً 
أعرابٌا، فمال: ٌا فبلن ما فعل ربن؟ لال: لد تخٌفته، ٌعنً تنمصته، لال: فرجع إلى عمر 

 .(ٓٔ)"فؤخبره، فمال: لدر هللا ذلن
 .(ٔٔ)كذلن . وهو مروي عن ابن عباسٌنمص من أعمالهمالخامس: معناه: 

 .(ٕٔ)السادس : معناه: على عجل، وهذا لول اللٌث
 .(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)، لاله الزجاجوثمارهم حتى ٌهلكهم أن ٌنتمصهم فً أموالهممعناه: السابع : 
ٌمال: تخوفته الدهور وتخونته، إذا نمصته وأخذت من ماله أو  لال ابن لتٌبة:" 
 . (٘ٔ)"جسمه
فإن ربكم لٌرحم خلمه رحمه  ، أي:"[2ٗ}فَإِنَّ َربَّكُْم َلَرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"واسعة  حٌث لم ٌعاجلكم بالعموبة
ٌمول: فإن ربكم أن لم ٌؤخذ هإالء الذٌن مكروا السٌبات بعذاب معجل  لال الطبري:" 

لهم، وأخذهم بموت وتنمص بعضهم فً أثر بعض، لرءوؾ بخلمه، رحٌم بهم، ومن رأفته 
 .(2ٔ)"ورحمته بهم لم ٌخسؾ بهم األرض، ولم ٌعجل لهم العذاب، ولكن ٌخوفهم وٌنمصهم بموت

 .(1ٔ)"بهم حٌن ال ٌعجل علٌهم بالعموبة {رحٌم} ،ٌرق لهم :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(5ٔ)لال الماوردي:"أي: ال ٌعاجل بل ٌمهل"

                                                             

 .ٕ٘ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕ٘/2(:صٕٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٕٗ/2(:صٕٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕ٘ٔ/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٕٗٔ/2ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٕ٘/2(:صٕٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
 .5ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)



ٕٖٖ 
 

 [:2ٗ-٘ٗفوابد اآلٌات:]
 حرمة األمن من مكر هللا. -ٔ
 :«والرحٌم«»الرءوؾ»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٕ

 .(ٔ)"أي: شدٌد الرأفة بعباده :"«الرإوؾ»فـ
هو الرحٌم العاطؾ برأفته على عباده، ولال  :«الرإوؾ»لال الخطابً:"

بعضهم: الرأفة أبلػ الرحمة وأرلها. وٌمال: إن الرافة أخص، والرحمة أعم، ولد تكون 
الرحمة فً الكراهة للمصلحة، وال تكاد الرأفة تكون فً الكراهة; فهذا موضع الفرق 

 .(ٕ)"بٌنهما
ا بٌنهما أٌضا وذلن أن ٌمال إن الرأفة والرحمة واحد ولد فرلو لال الزجاج:"

 .(ٖ)"الرأفة هً المنزلة الثانٌة ٌمال فبلن رحٌم فإذا اشتدت رحمته فهو رإوؾ
 .(ٗ) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»و -
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٖ

المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم،  ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام
 .(٘) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 

 ، واشتمل المرآن على ألفاظ العرب جمٌعاً.-عز وجل  -المرآن كبلم هللا ومن الفوابد: أن  -ٗ
تجد المرآن فٌه كلمات بلؽة لرٌش، وفٌه كلمات بلؽة هذٌل، وفٌه كلمات بلؽة إذ 

م، وفٌه كلمات بلؽة هوازن، وفٌه كلمات بلؽة أهل الٌمن، وفٌه بلؽات كثٌرة بلؽة تمٌ
" السامدون: المؽنون بالحمٌرٌة عباس،  [ ، لال ابنِٔٙحْمٌَر، }َوأَْنتُْم َساِمُدوَن{ ]النجم:

"(ٙ) . 
ًَ علٌها بعض الكلمات فإن ب وروي عن سعٌد بن المسٌب  أنه إذ عض لرٌش َخِف

بن الخطاب رضً هللا عنه على المنبر، فمال: ٌا أٌها الناس: ما تمولون بٌنا عمر "لال: 
[؟ فسكت الناس، فمام شٌخ 2ٗفً لول هللا عز وجل: }أو ٌؤخذهم على تخوؾ{ ]النحل: 

فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن: هذه لؽتنا بنً هذٌل، التخوؾ: التنمص، لال عمر: هل تعرؾ 
 :(1)ٌصؾ نالة (2)عرنا أبو كبٌر الهذلًالعرب ذلن فً أشعارها؟ لال: نعم، لال شا

 تخوؾ الرحل منها تامكا صلبا ... كما تخوؾ عود النبعة السفن 
فمال عمر رضً هللا عنه: ٌا أٌها الناس، علٌكم بدٌوانكم ال ٌضل، لالوا: وما 

 .(5)"دٌواننا؟ لال: شعر الجاهلٌة، فإن فٌه تفسٌر كتابكم ومعانً كبلمكم 

                                                             

 .51ٔسماء هللا الحسنى للسعدي:تفسٌر أ (ٔ)
 .5ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .ٕٙتفسٌر اسماء هللا الحسنى: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٓٙ٘/ٕٕاخرجه الطبري: (ٙ)
 ولوة بالحكم شعره امتاز اإلسبلم أدرن: ولٌل جاهلً، شاعر هذٌل، بن سهل بنً من الحلٌس، بن عامر هو(2)

 .السبن
 ونسبه ممبل، البن األزهري ونسبه هنا، الواحدي عند كما كبٌر ألبً بعضهم فنسبه البٌت، نسبة فً اختلؾ(1)

 البٌت ورد الثمالً مزاحم البن: ولٌل عجبلن، بن هللا لعبد: ولٌل لزهٌر، بعضهم ونسبه الرمة، لذي الجوهري
/ ٗ( خوؾ" )الصحاح" ،2ٓ1ٔ/ ٕ( سفن) ،5ٙٙ/ ٔ( خاؾ" )اللؽة تهذٌب" ،ٖٔٔ/ ٗٔ ،"الطبري تفسٌر" فً

/ ٕٓ" الرازي تفسٌر" ،ٓٔٔ/ ٓٔ" المرطبً تفسٌر" ،ٔٔٗ/ ٕ" الكشاؾ" ،ٕٔٔ/ ٕ" المالً أمالً" ،5ٖ٘ٔ
 .ٖٓٔ ص" الكشاؾ شواهد شرح اإلنصاؾ مشاهد" ،ٕٖٕٓ/ ٗ( سفن) ،5ٕٕٔ/ ٖ( خوؾ" )اللسان" ،5ٖ
 ولد. «النحل» سورة من الثعلبً شٌخه تفسٌر من الحكاٌةه المصنؾ أخذ، ٕٓٗ/ٔالتفسٌر البسٌط للواحدي:  (5)
 تفسٌر" ،5ٖ/ ٕٓ" الرازي تفسٌر" ،ٔٔٗ/ ٕ" الكشاؾ: "انظر .المفسرٌن من عدد الحكاٌة هذه ذكر ولد

 .ٓٔٔ/ ٓٔ" المرطبً
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ٍؾ{ ٌعنً ٌبدأ ٌتنمص شٌباً فشٌباً، ٌنمصون عما كانوا ٌعنً }أَْو ٌَؤُْخذَهُ  ْم َعلَى تََخوُّ
فٌه من النعمة شٌباً فشٌباً، حتى ٌؤتٌهم األجل، عمر المرشً خفٌت علٌه هذه الكلمة; 

 ألنها بلؽة أخرى.
ال ٌمكن، أن ٌحٌط  هل ٌستطٌع أحد من العرب أن ٌحٌط بلؽة العرب جمٌعاً؟ف

ً بؤلفاظ ولهذا تجد فً المرآن الكلمة بلؽة ، ها وتفاصٌلها ال ٌمكنبلؽة العرب جمٌعا
مختلفة، وتجد فٌه التركٌب النحوي بلؽة من لؽات العرب، فٌكون مثبلً على لؽة ِحْمٌَْر 

 فإذاً األلفاظ، فً النحو، أو على لؽة ]َسُدوْس[ فً النحو، أو على لؽة هذٌل فً النحو
 عت ودخل فٌها كل لؽات فً العرب.والمعانً والتراكٌب النحوٌة فً المرآن تنوَّ 

هذا ال ٌمكن أن ٌكون من كبلم أحد، ال ٌستطٌع أن ٌحٌط هذه اإلحاطة إال من 
 .(ٔ)َخلََك اللؽات وهو رب العالمٌن

 
 المرآن

ٍء ٌَتَفٌَ أُ ِظاَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن َوالش َمائِِل  ًْ ُ ِمْن َش ِ َوهُْم َداِخُروَن }أََولَْم ٌََرْوا إِلَى َما َخلََك ّللا  ًدا َّلِل  ُسج 
 [1ٗ({ ]النحل : 1ٗ)

 التفسٌر:
ًَ هإالء الكفار، فلم ٌنظروا إلى ما خلك هللا من شًء له ظل، كالجبال واألشجار، تمٌل  أََعِم
ظبللها تارة ٌمٌنًا وتارة شماال تبعًا لحركة الشمس نهاًرا والممر لٌبل كلها خاضعة لعظمة ربها 

 تسخٌره وتدبٌره ولهره؟وجبلله، وهً تحت 
ٍء{ ]النحل : لوله تعالى:  ًْ ُ ِمْن َش ًَ هإالء  ، أي:"[1ٗ}أََولَْم ٌََرْوا إِلَى َما َخلََك َّللاَّ أََعِم

 .(ٕ)"الكفار، فلم ٌنظروا إلى ما خلك هللا من شًء له ظل، كالجبال واألشجار

أو لم ٌر هإالء الذٌن مكروا السٌبات، إلى ما خلك هللا من جسم لابم،  لال الطبري: أي:" 
 .(ٖ)"شجر أو جبل أو ؼٌر ذلن

ٌمول تعالى: }أولم ٌروا{ أي: الشاكون فً توحٌد ربهم وعظمته وكماله،  لال السعدي:" 
 .(ٗ)"}إلى ما خلك هللا من شًء{ أي: إلى جمٌع مخلولاته

 .(٘)بالتاء على الخطاب ،«م ترواأول» :لرأ ذلن بعض لراء الكوفٌٌن 
ِ{ ]النحل : لوله تعالى:  ًدا ّلِِلَّ َمابِِل سُجَّ ُ ِظبَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشَّ تمٌل  ، أي:"[1ٗ}ٌَتَفٌََّؤ

ساجدة هللِ سجود خضوعٍ  ظبللها تارة ٌمًٌنا وتارة شماال تبعًا لحركة الشمس نهاًرا والممر لٌبل
 .(ٙ)"لمشٌبته تعالى وانمٌاد

من موضع إلى موضع، فهو فً أول النهار على ]ظبلله [ٌمول: ٌرجع  لال الطبري:" 
 .(2)]سجدا هلل["حال، ثم ٌتملص، ثم ٌعود إلى حال أخرى فً آخر النهار

كٌؾ تتفٌؤ أظلتها، }عن الٌمٌن{ وعن }الشمابل سجدا هلل{ أي: كلها  لال السعدي:أي:" 
 .(1)"ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجبلله

 وجوه من التفسٌر: ،[1ٗ}ٌَتَفٌََّؤُ ِظبَللُهُ{ ]النحل : فً لوله تعالى:و 
ً للظل بعد الزوال لرجوعه.  :«الفًء»أحدها : ٌرجع ظبللُه، ألن  الرجوع ، ولذلن كان اسما

 .(ٔ)الماورديذكره 

                                                             

 .(]مرلم آلٌا[ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، الدرس)مسابل من الطحاوٌة فً بما السابل إتحاؾانظر:  (ٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (1)
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 .(ٕ)الثانً : معناه: تمٌل ظبلله ، لاله ابن عباس
ألنه إذا لرن بموله: }عن الٌمٌن والشمابل{ هو معنى ولٌس بتفسٌر; و لال الواحدي:" 

 .(ٖ)"صار المعنى: أنه ٌتمٌل عن الجوانب
 .(ٗ)الثالث : تدور ظبلله ، لاله ابن ابن لتٌبة

تدور ظبلله وترجع من جانب إلى جانب. والفًء: الرجوع. ومنه أي:  لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)"لٌل للظل بالعشً: فًء، ألنه فاء عن المؽرب إلى المشرق

 .(ٙ)الرابع : تتحول ظبلله ، لاله مماتل
وذلن أن الشجر، والبنٌان، والجبال، والدواب، وكل شًء، إذا طلعت علٌه  لال مماتل:" 

 :ٌعنً« ٌتفٌإا ظبلله»الشمس ٌتحول ظل كل شًء عن الٌمٌن لبل المؽرب، فذلن لوله سبحانه: 
ٌتحول الظل فإذا زالت الشمس، تحول الظل عن الشمال لبل المشرق كسجود كل شًء فً 

 .(2)"ظله فى النهار -تعالى -األرض هلل
 معنى تفٌإ الظبلل: أن ٌعود الظل بعد نسخ الشمس إٌاه، وأما معنى لال الواحدي:" 

الشمس  ل، إذا كانتلؤلشجار فًء عن الٌمٌن والشماب تفٌإها عن الٌمٌن والشمابل فهو أن ٌكون
ٌمٌن الشخص كان الفًء عن شماله، وإذا كانت على شماله كان الفًء عن ٌمٌنه، فهذا وجه 

 .(1)"ذكره بعض أهل التؤوٌل، والذي علٌه المفسرون
 .(5)، بالتاء«تتفٌؤ ظبلله» ولرأ أبو عمرو: 
ِ{ وفً لوله تعالى:}  ًدا ّلِِلَّ َمابِِل سُجَّ  ، وجهان:[1ٗ]النحل : َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشَّ

 . (ٓٔ)أحدهما : ٌعنً تارة إلى جهة الٌمٌن ، وتارة إلى جهة الشمال ، لاله ابن عباس 
 .(ٔٔ)لال الماوردي :"ألن الظل ٌتبع الشمس حٌث دارت"

، وابن (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)الثانً : أن الٌمٌن أول النهار ، والشمال آخر النهار ، لاله لتادة

 .(ٗٔ)جرٌج
تسجد الظبلل هلل ؼدوة إلى أن ٌفا الظل، ثم تسجد هلل إلى اللٌل، ٌعنً:  لال الضحان:" 

 .(٘ٔ)"ظل كل شًء
إذا فاءت الظبلل، ظبلل كل شًء بالؽدو سجدت هلل، وإذا فاءت بالعشً  لال ابن جرٌج:" 
 .(ٙٔ)"سجدت هلل
ِ{ ]النحل :  وفً لوله تعالى:}  ًدا ّلِِلَّ  ، ثبلثة وجوه:[1ٗسُجَّ

 .(2ٔ)شًء سجوده ، لاله لتادةأحدها : أن ظل كل 

                                                                                                                                                                               

(ٔ) . 
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘/ٖٔالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .5ٔٔ/ٖ، والنكت والعٌون:ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٗ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (٘)
 .2ٔٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(2)
 .بنصه ،2ٕ/ ٘" للمراء الحجة" فً وردو. 2ٙ-2٘/ٖٔالتفسٌر البسٌط:(1)
 .ٕٕٓ/ٖ، ومعانً المرآن للزجاج:2ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٙٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ)الثانً : أن سجود الظبلل سجود أشخاصها، لاله الضحان
 .(ٕ)"سجد ظل المإمن طوعا، وظل الكافر كرها لال الضحان:" 
ظل المإمن ٌسجد طوًعا وهو طابع، وظلُّ الكافر ٌسجد طوًعا وهو  لال مجاهد:" 
 .(ٖ)"كاره

 .(٘)، ومجاهد(ٗ)تسجد هلل خاضعة ، لاله الحسنالثالث : أن سجود الظبلل كسجود األشخاص 
هو سجود الظبلل، ظبلل كل شًء ما فً السموات وما فً األرض من  لال مجاهد:" 

 .(ٙ)"دابة، لال: سجود ظبلل الدواب، وظبلل كل شًء
 .(2)"إذا زالت الشمس سجد كل شًء هلل عز وجل ولال مجاهد:" 
ًدا هللِ َوهُْم َداِخُرونَ }ذُكر أن ظبلل األشٌاء كلها تسجد له، ولرأ:  لال ابن زٌد:"   {سُجَّ

 .(1)هلل"[ . لال: تلن الظبلل تسجد 1ٗ]سورة النحل:
إذا فاء الفًء توجه كل شًء ساجدا لبل المبلة، من نبت أو شجر، لال:  لال الضحان"" 

 .(5)"فكانوا ٌستحبون الصبلة عند ذلن
لفظ عن الٌمٌن « ما»خلك من كل شًء عن ٌمٌنه وشمابله، فلفظ ما  لال ابن عباس:" 

والشمابل، لال: ألم تر أنن إذا صلٌت الفجر، كان ما بٌن مطلع الشمس إلى مؽربها ظبل ثم بعث 
 .(ٓٔ)"هللا علٌه الشمس دلٌبل ولبض هللا الظل

 .(ٔٔ)صنعت"لال الحسن : "أما ظلن فٌسجد هلل، وأما أنت فبل تسجد هلل ، فببس وهللا ما 
 وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أخبر فً هذه اآلٌة أن لال الطبري:"

ظبلل األشٌاء هً التً تسجد، وسجودها: مٌبلنها ودورانها من جانب إلى جانب، وناحٌة إلى 
ٌل ناحٌة، كما لال ابن عباس ٌمال من ذلن: سجدت النخلة إذا مالت، وسجد البعٌر وأسجد: إذا أم

 .(ٕٔ)"للركوب. ولد بٌنا معنى السجود فً ؼٌر هذا الموضع بما أؼنى عن إعادته

الؽرُض اإِلخبار عن عظمة هللا تعالى وسلطانه الذي لهر كلَّ شًء،  لال الصابونً:" 
ودان له كل شًء، بؤنه ٌنماد لجبلله جمٌع الكابنات حتى ظبلل اآلدمٌٌّن، والكل فً نهاٌة 

 .(ٖٔ)"الخضوع واالستسبلم ألمره تعالى
 وإنما ذكر السجود; ألنه أبٌن أحوال الخضوح وهو مشاهد، لال أبو هبلل العسكري:" 

ومن عادة العرب أن ٌشبه الشًء الذي ٌمع علٌه البصر بما ٌمع علٌه البصر حتى ٌكون السامع 
/ ٕٙ٘تعالى: }فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{ ]البمرة :  -به كالرابً له، وعلى هذا جاء لوله 

مطاع، ومن ذلن لولهم: هو بمنزلة من لد استمسن بالعروة الشدٌدة المؤمونة االن :أي ،[ٕٕلممان: 
فبلن من شجرة صالحة لما كانت الشجرة على أصل ٌتشعب منه ؼصونها، شبه أبو العشٌرة 
 ،[1ٓالتً تجمعها بها وجعلت أؼصانها كولده، ونحوه لوله: }أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد{ ]هود : 

 .(ٗٔ)"«األركان»العز والمنعة كما ٌفعل  :وتؤوٌله

                                                             

 .2ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٓٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٗٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٓٓأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٗالوجوه والنظابر: (ٗٔ)



ٕٖ2 
 

 .(ٔ)"خاضعون صاؼرونوهم  ، أي:"[1ٗ}َوهُْم َداِخُروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"صاؼرون، ٌمال: فبلن دخر هلل، أي ذّل وخضع :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)"أي هذه األشٌاء مجبولة على الطاعة لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"وهم صاؼرون لال الطبري وابن كثٌر:" 
أي: ذلٌلون تحت التسخٌر والتدبٌر والمهر، ما منهم أحد إال وناصٌته بٌد  لال السعدي:" 

 .(٘)"هللا وتدبٌره عنده
 الفوابد:
 الخلك كلهم ٌسجدون هلل طوعا أو كرها إذ الكل خانع خاضع لحكم هللا وتدبٌره فٌه. -ٔ
 :الكوُن وفطرتُهُ فً الُخُضوعِ والطَّاعِة هللأن  -ٕ

وأفبلكه وكواكبه، ودوابه وشجره ومدره وبره جمٌع الكون بسمابه وأرضه فإن 
ُه  وبحره، ومبلبكته وجنه وإنسه; كله خاضع هلل، مطٌع ألمره الكونً، لال تعالى: }َولَ

[ ، ولال تعالى: }َبْل لَهُ 1ٖأَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ ]آل عمران: 
ِ ٌَْسُجُد َما فًِ السََّماَواِت ُٙٔٔكلٌّ لَهُ لَاِنتُوَن{ ]البمرة:  َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض  [ ، }َوّلِِلَّ

َ 5َٗوَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبَلبَِكةُ َوهُْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{ ]النحل:  [ ، }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
َجُر ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَ  ْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشَّ
ِ ٌَْسُجُد َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا 1َٔوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس{ ]الحج:  [ ، }َوّلِِلَّ

 [ .َ٘ٔوَكْرًها َوِظبَللُُهْم بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]الرعد: 
الكابنات والعوالم ُمنمادة هلل، خاضعة لسلطانه; تجري وفك إرادته  فكُلُّ هذه

وطوع أمره، ال ٌستعصً علٌه منها شًء; تموم بوظابفها، وتإدي نتابجها بنظام دلٌك، 
ْبُع  وتنزه خالمها عن النمص والعجز والعٌب، لال تعالى: }تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّ

ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسِبٌَحُهْم{ ]اإلسراء: َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ  ًْ َوإِْن ِمْن َش
ٗٗ. ] 

ُمنمادة ألمره  فهذه المخلولات صامتها وناطمها، وحٌها ومٌتها، كلها ُمطٌعةٌ هلل،
ما تدبّر الكونً، وكُلُّها تنزه هللا عن النمابص والعٌوب بلسان الحال، ولسان الممال. فكل

العالل هذه المخلولات; علم أنها ُخلمت بالحك وللحك، وأنها مسخرات لٌس لها تدبٌر وال 
ون بالخالك بفطرتهم استعصاء عن أمر مدبرها; فالجمٌع ُمِمرُّ
(ٙ). 

وهم خاضعون ُمستسلمون، لانتون ": -رحمه هللا  -لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 
 مضطرون، من وجوه:

 هم وضرورتهم إلٌه.منها: علمهم بحاجت -
 ومنها: خضوعُُهم واستسبلمهم لما ٌجري علٌهم من ألداره ومشٌبته. -
 ومنها: دعاإهم إٌاهُ عنَد االضطرار. -

والمإمن ٌخضع ألمر ربه طوعا، وكذلن لما ٌمدره من المصابب، فإنه ٌفعل 
عندها ما أمر به من الصبر وؼٌره طوعا، فهو مسلم هلل طوعا خاضع له طوعا، 

ممصوده الخضوع، وسجود كل شًء بحسبه سجودا ٌناسبها وٌتضمن  والسجود
 .(2)"الخضوع للرب

                                                             

 .5ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٙ٘/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٙ-ٕ٘، صالح الفوزان:التوحٌد عمٌدةانظر:  (ٙ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٔمجموع الفتاوى: (2)
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ِ  -رحمه هللا  -ولال شٌُخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  ٌَْر ِدٌِن َّللاَّ على لوله تعالى: }أَفَؽَ
ٌِْه ٌُْرَجعُو َن{ ]آل عمران: ٌَْبؽُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَ

1ٖ. ] 
فذكر سبحانه إسبلم الكابنات طوًعا وكرًها; ألن المخلولات جمٌعها "لال: 

متعبدة له التعبد التام; سواء ألر الممر بذلن أو أنكره; وهم َمدٌنون له ُمَدبَّرون; فهُم 
ا شاءه ولدَّره ولضاه،  مسلمون له طوًعا وكرًها، ولٌس ألحد من المخلولات خروج عمَّ

حول وال لوة إال به، وهو رب العالمٌن وملٌكُُهم، ٌصرفهم كٌؾ ٌشاء، وهو خالمهم  وال
كلهم، وباربهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع، مفطور فمٌر محتاج 

 . (ٔ)"ُمتعبٌد ممهور; وهو سبحانه الواحد المهار الخالك البارئ المصور
 المرآن

ِ ٌَْسُجُد َما ِفً  ({ 1ٗالس َماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض ِمْن َداب ٍة َواْلَماَلئَِكةُ َوهُْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن )}َوَّلِل 
 [1ٗ]النحل : 
 التفسٌر:

وهلل وحده ٌسجد كل ما فً السموات وما فً األرض ِمن دابة، والمبلبكة ٌسجدون هلل، وهم ال 
 ٌستكبرون عن عبادته. 

ِ ٌَْسُجدُ لوله تعالى:  َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبَلبَِكةُ{ ]النحل :  }َوّلِِلَّ
وهلل وحده ٌسجد كل ما فً السموات وما فً األرض ِمن دابة، والمبلبكة ٌسجدون  ، أي:"[5ٗ
 .(ٕ)"هلل

ٌمول تعالى ذكره: وهلل ٌخضع وٌستسلم ألمره ما فً السموات وما فً  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"األرض من دابة ٌدب علٌها، والمبلبكة التً فً السموات

 المعنى وهلل ٌسجد ما فً السماوات من المبلبكة وما فً األرض من دابة لال الزجاج:" 
 أٌضا لوله تعالً: فً األرض وتسجد مبلبكة األرض، والدلٌل على أن المبلبكة:أي  ،والمبلبكة

ٌِْه َرلٌٌِب َعتٌٌِد{ ]ق :  ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه  ، ولوله:[1ٔ}َما ٌَْلِفظُ ِمْن لَْوٍل إِالَّ لََد ٌِْن ٌََد َباٌت ِمْن َب }لَهُ ُمعَمِّ
ٌْكُْم لََحافِِظٌنَ  ، ولوله:[ٌَْٔٔحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر ا{ ]الرعد :  ]االنفطار : ِكَراًما{  (ٓٔ)}َوإِنَّ َعلَ

ٔٓ]"(ٗ). 
من الحٌوانات الناطمة والصامتة، }والمبلبكة{ الكرام خصهم بعد  لال السعدي:أي:" 

 .(٘)"العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم
 .(ٙ)"لم ٌدع شٌبا من خلمه إال عبده له طابعا أو كارها لال لتادة:" 
فٌحتمل  ، [5ٗاأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة{ ]النحل : َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ سجود: } وأما  
 :(2)وجهٌن

 أحدهما : أن سجوده خضوعه هلل تعالى .
 الثانً : أن ظهور ما فٌه من لدرة هللا ٌوجب على العباد السجود هلل سبحانه.

 وسجود المخلولات هلل تعالى لسمان: لال السعدي:" 
وداللة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من  : سجود اضطرار -

  .مإمن وكافر وبر وفاجر وحٌوان ناطك وؼٌره

                                                             

 ٕٓٓ/ٓٔمجموع الفتاوى: (ٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٕٕ٘/2(:صٖٕٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)



ٕٖ5 
 

ٌختص بؤولٌابه وعباده المإمنٌن من المبلبكة وؼٌرهم ]من  :وسجود اختٌار -
 .(ٔ)"المخلولات[

، وإن دخلوا فً جملة من فً السموات واألرض «المبلبكة بالذكر»وفً تخصٌص 
 وجوه:

أحدها : أنه خصهم بالذكر الختصاصهم بشرؾ المنزلة فمٌزهم من الجملة بالذكر وإن دخلوا 
 فٌها .

الثانً : لخروجهم من جملة من ٌدب، لما جعل هللا تعالى لهم من األجنحة فلم ٌدخلوا فً الجملة، 
 فلذلن ذكروا .

مبلبكة السماء فلذلن  الثالث : أن فً األرض مبلبكة ٌكتبون أعمال العباد لم ٌدخلوا فً جملة
 .(ٕ)أفاده الماوردي أفردهم بالذكر .

 .(ٖ)"وهم ال ٌستكبرون عن عبادته ، أي:"[5ٗ}َوهُْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وهم ال ٌستكبرون عن التذلل له بالطاعة  لال الطبري:" 
 .(٘)"أي : تسجد هلل أي ؼٌر مستكبرٌن عن عبادته لال ابن كثٌر:" 
أي: عن عبادته على كثرتهم وعظمة أخبللهم ولوتهم كما لال تعالى: }لَْن  لال السعدي:" 

بُون{ ]النساء :  ِ َواَل اْلَمبَلبَِكةُ اْلُمَمرَّ  .(ٙ)"[2ٌَْٕٔستَْنِكَؾ اْلَمِسٌُح أَْن ٌَكُوَن َعْبًدا ّلِِلَّ
 الفوابد:
 بالذكر بعد العموم لَفْضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. المبلبكة خصَّ  -ٔ
 فضل السجود الطوعً االختٌاري. -ٕ
ِ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ مشروعٌة السجود للمارئ والمستمع إذا بلػ هذه اآلٌة }َوّلِِلَّ

َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النحل :  اهرا طكون وٌستحب أن ٌاآلٌة  ،[5ٌَْٗسُجُد َما فًِ السَّ

 مستمببل المبلة، وٌكبر عند الخفض والرفع وال ٌسلم.
 

 المرآن
 [ٓ٘({ ]النحل : ٓ٘}ٌََخافُوَن َرب ُهْم ِمْن فَْولِِهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْؤَمُروَن )

 التفسٌر:
ٌخاؾ المبلبكة ربهم الذي هو فولهم بالذات والمهر وكمال الصفات، وٌفعلون ما ٌُْإمرون به من 

 طاعة هللا. 
ٌخاؾ المبلبكة ربهم الذي  ، أي:"[ٓ٘}ٌََخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْولِِهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"هو فولهم بالذات والمهر وكمال الصفات
ٌمول تعالى ذكره: ٌخاؾ هإالء المبلبكة التً فً السموات، وما فً  لال الطبري:" 

 .(1)"األرض من دابة، ربهم من فولهم، أن ٌعذبهم إن عصوا أمره
 .(5)"ٌخافون ربهم خوؾ مخلدٌن معظمٌن :أي لال الزجاج:" 
ٌعنً: المبلبكة هم فوق ما فً األرض من دابَّة ومع ذلن ٌخافون هللا  لال الواحدي:" 
 .(ٔ)"ْن ٌخاَؾ َمْن دونهم أولىفؤلَ 

                                                             

 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓ/ٖمعانً المرآن: (5)



ٕٗٓ 
 

معناه ٌخافون  ..ٌعنً: ٌخافون ]لدرة[ ربهم أن ٌؤتٌهم بالعذاب من فولهم لال الثعلبً:" 
ربهم الذي فولهم بالمول والمدرة فبل ٌعجزه شًء وال ٌؽلبه أحد ]ٌدل علٌه[ لوله تعالى: }َوُهَو 

ه إخبارا عن فرعون: }َوإِنَّا فَْولَُهْم لَاِهُرون{ ولول ، [ٔٙ /1ٔاْلمَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه { ]األنعام :
 .(ٕ)"[2ٕٔ]األعراؾ : 
لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع هلل، مدحهم بالخوؾ من هللا الذي هو  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"فولهم بالذات والمهر، وكمال األوصاؾ، فهم أذالء تحت لهره
 :(ٗ)، وجهٌن[َٓ٘ربَُّهْم ِمْن فَْولِِهْم{ ]النحل : }ٌََخافُوَن لوله تعالى:وذكر الماوردي فً  

 أحدهما : ٌعنً عذاب ربهم من فولهم ألن العذاب ٌنزل من السماء .
 الثانً : ٌخافون لدرة هللا التً هً فوق لدرتهم وهً فً جمٌع الجهات .

خٌر شىء للعبد فى الدنٌا واآلخرة الخوؾ إذ ٌمنعه من الّزلة  :ٌمال لال المشٌري:" 
 .(٘)"وٌحمله على الطاعة

ٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وٌفعلون ما ٌُْإمرون به من  ، أي:"[ٓ٘}َو
 .(ٙ)"طاعة هللا
 .(2)"ٌمول: وٌفعلون ما أمرهم هللا به، فٌإدون حموله، وٌجتنبون سخطه لال الطبري:" 
 .(1)" أي : مثابرٌن على طاعته تعالى ، وامتثال أوامره ، وترن زواجره لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"أي: مهما أمرهم هللا تعالى امتثلوا ألمره، طوعا واختٌارا لال السعدي:"
 .(ٓٔ)"أي: ٌطٌعونه فٌما أمرهم به لال مكً بن أبً طالب:"

 .(ٔٔ)"ٌخافون ربهم خوؾ مطٌعٌن مجلٌن له، ال ٌجاوزون أمره :معناه"لال أبو إسحاق: 
 .(ٕٔ)" وصفهم بالطاعة وأنهم ال ٌجاوزون أمرا له وال ٌتمدمونه لال الزجاج:" 
ٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٓ٘}َو

 .(ٖٔ): من العبادة ، حكاه الماوردي عن ابن عباس أحدهما
 .(ٗٔ)الثانً : من االنتمام من العصاة

 الفوابد:
 فً اآلٌة: إثبات صفة العلو والفولٌة هلل على جمٌع خلمه، كما ٌلٌك بجبلله وكماله. -ٔ
 .(٘ٔ)}وٌفعلون ما ٌإمرون{ :نص هللا عز وجل على أن المبلبكة متعبدون لال تعالى -ٕ
 المبلبكة مطبوعون على طاعة هللا، لٌس لدٌهم المدرة علىومن فوابد اآلٌة: أن  -ٖ

فتركهم ، [ٙ]التحرٌم:  {ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما ٌإمرون}العصٌان: 
 للمعصٌة، وفعلهم للطاعة جبلّة، ال ٌكلفهم أدنى مجاهدة; ألنه ال شهوة لهم.

                                                                                                                                                                               

 .5ٓٙالوجٌز: (ٔ)
 .ٕٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (5)
 . 5ٓٓٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهعاٌة:(ٓٔ)
 . 5ٓٓٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهعاٌة:(ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٗٔ)
 ٖٖٔ/ٖانظر: الفصل فً الملل واألهواء والنحل: (٘ٔ)



ٕٗٔ 
 

لعلماء إلى المول: إن المبلبكة لٌسوا ولعّل هذا هو السبب الذي دعا فرٌماً من ا
 . (ٔ)بمكلفٌن، وإنهم لٌسوا بداخلٌن فً الوعد والوعٌد

وٌمكن أن نمول: إن المبلبكة لٌسوا بمكلفٌن بالتكالٌؾ نفسها التً كلؾ بها أبناء 
آدم. أما المول بعدم تكلٌفهم مطلماً، فهو لول مردود، فهم مؤمورون بالعبادة والطاعة: 

[ . وفً اآلٌة أنهم ٌخافون ٓ٘]النحل:  {هم من فولهم وٌفعلون ما ٌإمرونٌخافون ربَّ }
ربهم، والخوؾ نوع من التكالٌؾ الشرعٌة، بل هو من أعلى أنواع العبودٌة، كما لال 

 .(ٕ)[1ٕ]األنبٌاء:  {وهم من خشٌته مشفمون}فٌهم: 
 

 المرآن
ٌِْن  ٌِْن اثْنَ ُ اَل تَت ِخذُوا إِلََه  [ٔ٘({ ]النحل : ٔ٘إِن َما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد فَِإٌ اَي فَاْرَهبُوِن )}َولَاَل ّللا 

 التفسٌر:
 ولال هللا لعباده: ال تعبدوا إلهٌن اثنٌن، إنما معبودكم إله واحد، فخافونً دون سواي.

 سبب النزول:
فً صبلته، ودعا  -عز وجل -وذلن أن رجبل من المسلمٌن، دعا هللا لال مماتل:" 
وأصحابه أنهم ٌعبدون ربا واحدا، فما  -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال رجل من المشركٌن: ألٌس ٌزعم دمحم الرحمن.

ٌْنِ  }فى لوله:  -عز وجل -بال هذا ٌدعو ربٌن اثنٌن. فؤنزل هللا ٌِْن اثْنَ إِنََّما هَُو إَِلهٌ  اَل تَتَِّخذُوا إِلََه
 .(ٖ)"{َواِحٌد فَإٌَِّاَي فَاْرَهبُونِ 

ٌِْن{ ]النحل : :لوله تعالى  ٌِْن اثَْن ُ اَل تَتَِّخذُوا إِلََه ولال هللا لعباده: ال  ، أي:"[ٔ٘}َولَاَل َّللاَّ

 .(ٗ)"تعبدوا إلهٌن اثنٌن
ٌمول تعالى ذكره: ولال هللا لعباده: ال تتخذوا لً شرٌكا أٌها الناس، وال  لال الطبري:" 

 .(٘)"تعبدوا معبودٌن، فإنكم إذا عبدتم معً ؼٌري جعلتم لً شرٌكا، وال شرٌن لً
 .(ٙ)"أي: ال تعبدوا مع هللا ؼٌره لال ابن أبً زمنٌن:" 
ٌؤمر تعالى بعبادته وحده ال شرٌن له، وٌستدل على ذلن بانفراده بالنعم  لال السعدي:" 

 .(2)"والوحدانٌة فمال: }ال تتخذوا إلهٌن اثنٌن{ أي: تجعلون له شرٌكا فً إلهٌته
إنما }فً لوله: « الواحد»، كما ذكر «إلهٌن»توكٌدا لموله « اثنٌن»فذكر  لال الزجاج:" 

 .(1){"هو إله واحد
 .(5)"إنما معبودكم إله واحد ، أي:"[ٔ٘}إِنََّما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"إنما هو إله واحد ومعبود واحد، وأنا ذلن لال الطبري:" 
متوحد فً األوصاؾ العظٌمة متفرد باألفعال كلها. فكما أنه الواحد فً  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"ذاته وأسمابه ونعوته وأفعاله، فلتوحدوه فً عبادته
 .(ٕٔ)"فخافونً دون سواي ، أي:"[ٔ٘}فَإٌَِّاَي فَاْرَهبُوِن{ ]النحل : لوله تعالى: 

                                                             

 .5ٓٗ/ٕ: البهٌة األنوار لوامعانظر:  (ٔ)
 .5ٕانظر: عالم المبلبكة األبرار: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٓٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗٓ/ٖمعانً المرآ،: (1)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)



ٕٕٗ 
 

ٌمول: فإٌاي فاتموا وخافوا عمابً بمعصٌتكم إٌاي إن عصٌتمونً وعبدتم  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"ؼٌري، أو أشركتم فً عبادتكم لً شرٌكا

 .(ٕ)"فمن لم ٌوحد فله النار ،إٌاي فخافون فً ترن التوحٌدٌعنً: لال مماتل:" 

با أي: خافونً وامتثلوا أمري، واجتنبوا نهًٌ من ؼٌر أن تشركوا بً شٌ لال السعدي:" 
 .(ٖ)"من المخلولات، فإنها كلها هلل تعالى مملوكة

نمل للكبلم عن الؽٌبة إلى التكلم، وجاز ألن الؽالب هو المتكلم، وهو  لال الزمخشري:" 
من طرٌمة االلتفات، وهو أبلػ فً الترهٌب من لوله: وإٌاه فارهبوه، ومن أن ٌجًء ما لبله على 

 .(ٗ)"لفظ المتكلم
 الفوابد:
 .العبادة هلل وحده التً ال ٌستحمها ؼٌرهإثبات كل معبود سوى هللا ، ونفً التوحٌدتمرٌر  -ٔ
 .وجوب الرهبة من هللا دون سواه -ٕ
 

 المرآن
ِ تَت مُوَن ) ٌَْر ّللا  ٌُن َواِصبًا أَفَغَ  [ٕ٘({ ]النحل : ٕ٘}َولَهُ َما فًِ الس َماَواِت َواْْلَْرِض َولَهُ الّدِ

 التفسٌر:
السموات واألرض خلمًا وملًكا وعبًٌدا، وله وحده العبادة والطاعة واإلخبلص وهلل كل ما فً 

 دابًما، أٌلٌك بكم أن تخافوا ؼٌر هللا وتعبدوه؟
وهلل كل ما فً  ، أي:"[ٕ٘}َولَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(٘)"السموات واألرض خلًما وملًكا وعبًٌدا
ٌمول تعالى ذكره: وهلل ملن ما فً السموات واألرض من شًء، ال  الطبري:"لال  

 .(ٙ)"شرٌن له فً شًء من ذلن، هو الذي خلمهم، وهو الذي ٌرزلهم، وبٌده حٌاتهم وموتهم

ٌُن َواِصبًا{ ]النحل : لوله تعالى:  وله وحده العبادة والطاعة  ، أي:"[ٕ٘}َولَهُ الّدِ

 .(2)"واإلخبلص دابًما
ٌرٌد: أنه لٌس من أحد ٌدان له وٌطاع إال انمطع ذلن عنه بزوال أو  ابن لتٌبة:"لال  

 .(1)"هلكة، ؼٌر هللا. فإن الطاعة تدوم له
 .(5)"ٌمول جل ثناإه: وله الطاعة واإلخبلص دابما ثابتا واجبا لال الطبري:" 
ٌنُ  »وفً معنى   هنا، ثبلثة ألوال: «الّدِ

مجاهدأحدهما : أنه اإلخبلص ، لاله 
(ٔٓ)

. 

 .(ٔٔ)"لال: ال إله إال هللا {،وله الدٌن واصبا"}عن أبً صالح لوله: وروي  
. لال مماتل اإلسبلم :ٌعنً الثانً :

(ٕٔ)
. 

الثالث: أنه الطاعة ، لاله ابن لتٌبة
(ٖٔ)

، وحكاه الماوردي عن ابن بحر
(ٔ)
. 

                                                             

 .ٕٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (1)
 .ٕٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕ٘/2(:صٕٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕتنظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)



ٕٖٗ 
 

 ، وجوه من التفسٌر:[َٕ٘واِصبًا{ ]النحل : وفً لوله تعالى:} 
واجباً ، لاله ابن عباسأحدها : 

(ٕ)
. 

الثانً : خالصاً ، حكاه الفراء والكلبً
(ٖ)
. 

: التعب واإلعٌاء، ذكره الطبري «الوصب»الثالث : ُمتِعباً، و
(ٗ)

، واستشهد بمول الشاعر
(٘)
: 

  ال ٌؽمز الساق من أٌن وال وصب ... وال ٌعض على شرسوفه الصفر

الرابع : دابماً، لاله ابن عباس
(ٙ)

، والحسن، ومجاهد 
(2)

، وعكرمة
(1)

، ولتادة
(5)

، والضحان
(ٔٓ)

 ،

وسفٌان
(ٔٔ)

، وابن زٌد
(ٕٔ)

، ومماتل
(ٖٔ)

، والفراء
(ٔٗ)

، وأبو عبٌدة
(ٔ٘)

، وابن لتٌبة
(ٔٙ)

، ومنه لوله 

، أي: دابم ، ولال الدإلً[5}َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب{ ]الصافات :  تعالى:
(ٔ2)

: 
 ٌوماً بذم الدهر أجمع واصباال أبتؽً الحمد الملٌل بماإه  ...  

 .(1ٔ)الخامس: دابما خالصا. لاله الفراء أٌضا
الواجب الثابت، ألن كل نعمة منه فالطاعة واجبة له «: الواصب» لال الزمخشري:" 

على كل منعم علٌه. وٌجوز أن ٌكون من الوصب، أى: وله الدٌن ذا كلفة ومشمة، ولذلن سمى 
 .(5ٔ)"ما سرمدا ال ٌزول، ٌعنى الثواب والعمابتكلٌفا. أو: وله الجزاء ثابتا داب

ِ تَتَّمُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌَْر َّللاَّ أٌلٌك بكم أن تخافوا ؼٌر هللا  ، أي:"[ٕ٘}أَفَؽَ

 .(ٔ)"وتعبدوه؟
                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري/ (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ٖ٘ٔ) المرشً الخطاب أبً بن لدمحم العرب أشعار جمهرة الحارث بن عامر واسمه باهلة، ألعشى البٌت هذا(٘)
( عضوا عضوا) إربا إربا ولطعوه كعب بن الحارث بنو لتله المنتشر، اسمه له أخ فً ٌمولها لصٌدة من( 2ٖٔ -

 وال...  ٌرلبه المدر فً لما ٌتؤسى ال( : صفر) اللسان وفً فٌه البٌت ورواٌة. ذلن مثل معه فعل كان منهم برجل
 الصفر شرسوفه على ٌعض
 الصاؼانً، البٌت رواٌة وخطؤ. الجوع منها وٌكون األعراب، تدعٌها البطن، فً تكون دوٌٌة والصفر: لال

 شراسٌؾ، جمعه: والشرسوؾ. بالٌد العصر: والؽمز( . أرى: اللسان هامش انظر. )المإلؾ كرواٌة وأورده
 .البطن على تشرؾ التً الصدر أضبلع أطراؾ وهً
 .1ٕٕ٘/2(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕ٘/2(:صٕٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ(:صٖٔ: ٘: 11ٗانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٔٔ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕتنظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٔٙ/ٔالمرآن:انظر: مجاز  (٘ٔ)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 على( ٖٔٙ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبو به استشهد أٌضا، الدٌلً فٌه وٌمال الدإلً، األسود ألبً البٌت(2ٔ)
 الجامع فً المرطبً كذلن به واستشهد( . ٕٕٔ/2ٔ:الطبري) كرواٌة فٌه ورواٌته. دابما": واصبا" معنى أن

 والثعلبً الؽزنوي أنشد لبلها، ولال ،الطبري كرواٌة األولى: برواٌتٌن ورواه( ٗٔٔ: ٓٔ) المرآن ألحكام
 هذه أن وظاهر" واصبا أجمع الدهر ٌكون بدم: "وهو. الثانً الشطر فً باختبلؾ واألخرى. البٌت...  وؼٌرهما
" واصبا الدٌن وله" العزٌز، التنزٌل وفً". وصب" فً العرب لسان صاحب ولال. األولى عن محرفة الرواٌة
 الدٌن وله" ٌكون أن أعلم وهللا وٌجوز،: لال. أبدا واجبة دابمة طاعته أي: داببا: معناه فً لٌل إسحاق، أبو لال
 الدٌن فله ٌسهل، لم أو علٌه، سهل به، ٌرض لم أو به، ٌإمر بما العبد رضً والطاعة، الدٌن له أي": واصبا
 .موجع: ولٌل. ثابت دابم أي" واصب بعذاب: "وفٌه التعب، شدة: والوصب الوصب، فٌه كان وإن
 .1ٖٖ/ٕانظر: معانً المرآن: (1ٔ)
 .ٔٔٙ/ٕالكشاؾ: (5ٔ)
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 .(ٕ)"أي: تخافون، استفهام على طرٌك اإلنكار لال البؽوي:" 
ٌمول تعالى ذكره: أفؽٌر هللا أٌها الناس تتمون، أي ترهبون وتحذرون أن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"ٌسلبكم نعمة هللا علٌكم بإخبلصكم العبادة لربكم، وإفرادكم الطاعة له، وما لكم نافع سواه
 .(ٗ)"فإن هللا تبارن وتعالى لم ٌدع شٌبا من خلمه إال عبده طابعا أو كارها لال لتادة:"

ل الناس وحال بٌنهم وبٌن كثٌر من شهواتهم، فما ٌستطٌعه إال من شؽ لال الحسن:" 
 .(٘)"عرؾ فضله ورجا عالبته

 الفوابد:
 وجوب الدٌن هلل إذ هو اإلله الحك دون ؼٌره. -ٔ
لال تعالى:  ،إخبلصه باهلل تعالى ٌجبالخوؾ من أفضل ممامات الدٌن وأجلها، فلذلن أن  -ٕ

ِ تَتَّمُوَن{ ]النحل:  ٌَْر َّللاَّ ولد ذكره هللا تعالى فً كتابه عن سادات الممربٌن من ، [ٖ٘}أَفَؽَ
[، ٓ٘]النحل:المبلبكة واألولٌاء والصالحٌن لال هللا تعالى: }ٌََخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْولِِهْم{

ولال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن هُْم ِمْن [، 1ٕ]األنبٌاء:ولال هللا تعالى: }َوهُْم ِمْن َخْشٌَتِِه ُمْشِفمُوَن{ 
ِ َوٌَْخَشْونَهُ [2٘]المإمنون:َخْشٌَِة َربِِّهْم ُمْشِفمُوَن{  . ولال تعالى: }الَِّذٌَن ٌُبَلِّؽُوَن ِرَساالِت َّللاَّ

 }َ ٌَّاَي . وأمر بإخبلصه له فمال تعالى: }َوإِ [5ٖ]األحزاب:َوال ٌَْخَشْوَن أََحداً إِالَّ َّللاَّ
 . ولال تعالى: }فَبل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{[ٓٗ]البمرة:فَاْرَهبُوِن{ 

 
 المرآن

ٌِْه تَْجأَُروَن ) رُّ فَِإلَ ِ ثُم  إِذَا َمس كُُم الضُّ  [ٖ٘({ ]النحل : ٖ٘}َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن ّللا 
 التفسٌر:

وَسعَة رزٍق وولد، وؼٌر ذلن، فِمَن هللا وحده، فهو وما بكم ِمن نعمِة هداٌٍة، أو صحة جسم، 

ون بالدعاء.  الُمْنِعم بها علٌكم، ثم إذا نزل بكم السمم والببلء والمحط فإلى هللا وحده تَِضجُّ
ِ{ ]النحل : لوله تعالى:  وما بكم ِمن نعمِة هداٌٍة، أو  ، أي:"[ٖ٘}َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن َّللاَّ

 .(ٙ)"صحة جسم، وَسعَة رزٍق وولد، وؼٌر ذلن، فِمَن هللا وحده، فهو الُمْنِعم بها علٌكم
ما ٌكن بكم فً أبدانكم أٌها الناس من عافٌة وصحة وسبلمة، وفً  لال الطبري: أي:" 

 .(2)"دهأموالكم من نماء، فاهلل المنعم علٌكم بذلن ال ؼٌره، ألن ذلن إلٌه وبٌ
 .(1)"أي: وما ٌكن بكم من نعمة فمن هللا لال البؽوي:" 
 .(5)"وأى شًء حل بكم، أو اتصل بكم من نعمة، فهو من هللا لال الزمخشري: ٌعنً:" 

ِه تَْجؤَُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌْ رُّ فَإِلَ ثم إذا نزل بكم  ، أي:"[ٖ٘}ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّ

ون بالدعاء  .(ٓٔ)"السمم والببلء والمحط فإلى هللا وحده تَِضجُّ
ٌمول: إذا أصابكم فً أبدانكم سمم ومرض، وعلة عارضة، وشدة من  لال الطبري: " 
 .(ٔٔ)"فإلى هللا تصرخون بالدعاء وتستؽٌثون به، لٌكشؾ ذلن عنكم ، عٌش
 .(ٕٔ)"تضجون وتصٌحون بالدعاء واالستؽاثة "أي:  لال البؽوي: 

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٖٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٔٔٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"فما تتضرعون إال إلٌه لال الزمخشري: " 
أي : لعلمكم أنه ال ٌمدر على إزالته إال هو ، فإنكم عند الضرورات تلجبون  لال ابن كثٌر:" 

رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ  إلٌه ، وتسؤلونه وتلحون فً الرؼبة مستؽٌثٌن به كما لال تعالى : } َوإِذَا َمسَُّكُم الضُّ

اُكْم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُمْ  ا نَجَّ "[2َٙوَكاَن اإلْنَساُن َكفُوًرا { ]اإلسراء :  َمْن تَْدُعوَن إاِل إٌَِّاهُ فَلَمَّ
(ٕ)
. 

 .(ٖ)"الخلك كلهم ٌمرون هلل أنه ربهم ثم ٌشركون بعد ذلن لال لتادة:" 
}الصمد{، الذي ٌصمد إلٌه فً الحوابج، ثم تبل هذه اآلٌة: }ثم "ولال الحسن فً لول هللا:  

 .(ٗ)"إذا مسكم الضر فإلٌه تجؤرون{
رُّ  »وفً تفسٌر   ، ثبلثة ألوال:«الضُّ

أحدها : أنه المحط، لاله مماتل
(٘)
. 

"الشدة وهو الجوع، والببلء وهو لحط المطر بمكة سبع سنٌن :ٌعنً لال مماتل:" 
ٙ)
. 

الثانً : الفمر ، لاله الكلبً
(2)
. 

الثالث : السمم ، لاله ابن عباس
(1)
. 

أنه الببلء والمصٌبة. لاله ابن لتٌبة
(5)
. 

ٌِْه تَْجؤَُروَن{ ]النحل : وفً لوله تعالى:}   ، ثبلثة ألوال:[ٖ٘فَإِلَ
، لاله السديوبالمسؤلةأحدها : تضجون بالدعاء 

(ٔٓ)
وابن لتٌبة 

(ٔٔ)
. 

الثانً : تستؽٌثون. ذكره الماوردي
(ٕٔ)

. 

الثالث : تتضرعون بالدعاء، لاله مجاهد
(ٖٔ)

. 

تضرعون بالدعاء ال تدعون ؼٌره أن ٌكشؾ عنكم ما نزل بكم من  :ٌعنً لال مماتل:" 
الدخان: }َربَّنَا اْكِشْؾ َعنَّا اْلعَذَاَب ِإنَّا ُمْإِمنُوَن{ ]الدخان : « حم»الببلء والدعاء حٌن لالوا فً 

"بالتوحٌد مصدلٌن :ٌعنً، [ٕٔ
(ٔٗ)

. 

من جإار الثور، ٌمال منه: جؤر الثور ٌجؤر جإارا، وذلن  :"«تَْجؤَُرونَ »لال الطبري:  
 :(٘ٔ)إذا رفع صوتا شدٌدا من جوع أو ؼٌره، ومنه لول األعشى

 وما أٌبلً على هٌكل ... بناه وصلب فٌه وصارا 

                                                             

 .ٔٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٕٙ/2(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٗ/ٕ(:ص11آن من الجامع البن وهب)تفسٌر المر (ٗ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (5)
 .1ٕٕ٘/2(:صٖٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٕ٘/2(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 ٌمدح بٌتا، سبعون له لصٌدة من( ٖ٘ ص الماهرة طبع دٌوانه) لٌس بن مٌمون األعشى شعر من البٌتان(٘ٔ)
 موضع: والهٌكل. النالوس بها ٌدق التً العصا وهو األٌبل، صاحب الراهب: واألٌٌلً. ٌكرب معد ابن لٌس بها
 :صار اللسان وفً. الصلٌب فٌه صور صلب. المربان فً ٌمرب الكنٌسة، صدر فً
 لوله وهو آخر بٌت فً األعشى لاله ما هو: البٌت فً بصور المراد أن لً وٌلوح. الفارسً علً أبً عن صور
 ٌمنة وصدره وللبه جبهته على بٌده أشار: ارتسم ومعنى". وارتسم دنها على وصلى" الخمر وصؾ وفً
 إلٌه تضرع: جإارا هللا إلى وجؤر. مرة وهذا مرة، هذا تداول: العملٌن بٌن وراوح. المسٌحٌون ٌفعل كما وٌسرة،
 إلى وتضرعا سجودا صلواته على داببا صلٌبه، أمام هٌكله فً المعتكؾ الراهب لٌس: ٌمول. واالستؽاثة بالدعاء
 ..(البٌتٌن بعد الذي البٌت فً: ما خبر) الحساب فً تمً منه بؤعظم هللا،
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 ٌراوح من صلوات الملٌـ ... ن طورا سجودا وطورا جإارا
"ٌعنً بالجإار: الصٌاح، إما بالدعاء، وإما بالمراءة
(ٔ)
. 

 .(ٕ)، بطرح الهمزة وإلماء حركتها على الجٌم«تجرون»ولرئ: 
 

 المرآن
ر  َعْنكُْم إِذَا فَِرٌٌك ِمْنكُْم بَِربِِّهْم ٌُْشِركُوَن )  [ٗ٘({ ]النحل : ٗ٘}ثُم  إِذَا َكَشَف الضُّ

 التفسٌر:
ٌتخذون معه ثم إذا كشؾ عنكم الببلء والسمم، إذا جماعة منكم بربهم الُمْنِعم علٌهم بالنجاة 

 الشركاء واألولٌاء.
رَّ َعْنكُْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ثم إذا كشؾ عنكم الببلء  ، أي:"[ٗ٘}ثُمَّ إِذَا َكَشَؾ الضُّ

 .(ٖ)"والسمم
 .(ٗ)"الببلء والسمم:أي  لال المرطبً:" 
فً الرخاء فٌعبدون ؼٌره ولد وحدوه فً  -تعالى -ٌتركون التوحٌد هلل :ٌعنى لال مماتل:" 
"الضر
(٘)
. 

فاعل بمعنى فعل، وهو ألوى من كشؾ، ألن بناء  على: ،«كاشؾ الضر»ولرأ لتادة: 
 .(ٙ)المؽالبة ٌدل على المبالؽة

إذا جماعة منكم بربهم  ، أي:"[ٗ٘}إِذَا فَِرٌٌك ِمْنكُْم ِبَربِِّهْم ٌُْشِركُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"الُمْنِعم علٌهم بالنجاة ٌتخذون معه الشركاء واألولٌاء
بعد إزالة الببلء وبعد الجإار. فمعنى الكبلم التعجٌب من اإلشران أي:" لال المرطبً: 

 .(1)"بعد النجاة من الهبلن
"الشدة وهو الجوع، وأرسل السماء بالمطر مدرارا :ٌعنً لال مماتل:" 

(5)
. 

 .(ٓٔ)"المشركٌن«: الفرٌك»ـٌعنً ب لال ٌحٌى بن سبلم:" 
بعبادة ؼٌره، هذا إذا كان  {،بربهم ٌشركون} ،وهم كفاركم {"إِذَا فَِرٌكٌ  لال البٌضاوي:} 

كؤنه لال: إذا فرٌك وهم أنتم،  ،للبٌان {من}الخطاب عاما، فإن كان خاصا بالمشركٌن كان 
اهُْم إِلَى اْلبَّرِ فَِمْنُهْم  ،للتبعٌض على أن ٌعتبر بعضهم {من}وٌجوز أن تكون  ا نَجَّ كموله تعالى: }فَلَمَّ
 .(ٔٔ)"[ُٕٖمْمتَِصد{ ]لممان : 

ولكن كثٌرا من الناس ٌظلمون أنفسهم، وٌجحدون نعمة هللا علٌهم إذا  لال السعدي:" 
 .(ٕٔ)"فمٌرةنجاهم من الشدة فصاروا فً حال الرخاء أشركوا به بعض مخلولاته ال

 :[ٗ٘-ٖ٘فوابد اآلٌتٌن:]
 كل نعمة بالعبد صؽرت أو كبرت فهً من هللا سبحانه وتعالى. -ٔ
لوله: }َوَما بِكُْم ِمْن  لال تعالى:لم ٌجعل الشر بٌده ُمَسّمى باسمه، ومن الفوابد: أنه تعالى  -ٕ

ٌِْه تَْجؤَُروَن ) رُّ فَإِلَ ِ ثُمَّ إِذَا َمسَّكُمُ الضُّ ( ثُمَّ إِذَا َكَشَؾ الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَِرٌٌك ٖ٘نِْعَمٍة فَِمَن َّللاَّ
                                                             

 .ٕٕ٘- ٕٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .ٔٔٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٔٔٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٔٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٗٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)



ٕٗ2 
 

، لال ولذلن نظابر كثٌرةٌ فً كتاب هللا تعالى، [ٗ٘ - ِٖ٘مْنكُْم بَِربِِّهْم ٌُْشِركُوَن{ ]النحل: 
ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء{ ]النمل:  عالى:ت  [.ٕٙ}أَمَّ

فانظر إلى ما فً هذه اآلٌة من اإلرشاد إلى حسن العبارة فٌما ٌُصاؾ إلى هللا 
، دون الضر  ّرِ ً وكاشؾ الضُّ ٌِْن ٌسمى بهما ُمنِعما ّرِ اللَّذَ تعالى من النعمة وكشؾ الضُّ

 من فعله، ألنه لٌس بُضّرٍ بالنسبة إلى حكمته. نفسه، وإن كان
أال ترى أن إنزاله الضر بالظالم هو عٌن المنع للمظلوم، فهو ٌسمى به عادالً 
بالنظر إلى الظالم، نافعاً محسناً بالنظر إلى المظلوم، ولذلن كثر مثل هذا فً كتاب هللا، 

َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن{ وفً كبلم أنبٌاء هللا مثل إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم: }
عموبةً على ذنٍب كما فً لصة  [ أضاؾ المرض إلى نفسه، ألنه لد ٌكون1ٓ]الشعراء: 

فاء إلى هللا تعالى. ه فً العادة، وأضاؾ الّشِ  أٌوب، ولد ٌكون بؤكل اإلنسان بما ٌُضرُّ
ٌَْطاُن ِبنُصْ  ًَ الشَّ ِن [ ٍٔٗب َوَعذَاٍب{ ]ص: وكذلن لال أٌوب علٌه السبلم: }أَنًِّ َمسَّ

ٌِْه ثُمَّ إَِذا ، كما تمدم ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنًٌِبا إِلَ ولال هللا تعالى فً الزمر: }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ
ٌِْه ِمْن لَْبُل{ ]الزمر:  َل ًَ َما َكاَن ٌَْدعُو إِ لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِس وفٌها أٌضاً: }فَإِذَا َمسَّ ، [1َخوَّ

نْ  ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا لَاَل إِنََّما أُوِتٌتُهُ َعلَى ِعْلٍم{ ]الزمر: اإْلِ وفً ، [5َٗساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ
هُ الشَّرُّ فٌََبُوٌس لَنُوطٌ ) ٌِْر َوإِْن َمسَّ ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخ ( َولَبِْن 5ٗآخر السجدة: }اَل ٌَْسؤَُم اإْلِ

اَء َمسَّتْهُ لٌََمُولَنَّ َهذَا ِلً{ ]فصلت: أَذَْلنَاهُ َرْحمَ  [ وبعدها: }َوإِذَا ٓ٘ - 5ٗةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ
ْنَساِن أَْعَرَض َونَؤَى بَِجاِنبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِرٌٍض{ ]فصلت:  أَْنعَْمنَا َعلَى اإْلِ

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً فَِرَح بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ وفً آخر حم عسك: }َوإِنَّا إِذَا أَذَلْ ، [ٔ٘ نَا اإْلِ
ْنَساَن َكفُوٌر{ ]الشورى:  ٌِْدٌِهْم فَإِنَّ اإْلِ َمْت أَ وفً هذه اآلٌة الكرٌمة التصرٌح ، [1ٗبَِما لَدَّ

ِدٌِهم{ بالسبب فً عدم إضافة ذلن إلى هللا مع كونه فعله، وذلن بٌن لوله: }بِما لَدََّمْت أٌ

َها لُْلتُْم أَنَّى َهذَا 5٘]البمره:  ٌْ ا أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ [ فهو مثُل لوله تعالى: }أََولَمَّ
ولال هللا تعالى فً سورة ٌونس: }َوإِذَا َمسَّ ، [٘ٙٔلُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم{ ]آل عمران: 

رُّ َدَعانَا ْنَساَن الضُّ هُ َمرَّ َكؤَْن لَْم ٌَْدعُنَا إَِلى  اإْلِ ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو لَابًِما فَلَمَّ
ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ ، [ُٕٔضّرٍ َمسَّهُ{ ]ٌونس:  ولال تعالى فً هود: }َولَِبْن أَذَْلنَا اإْلِ
تْهُ لٌََمُولَنَّ ذََهَب 5لٌََبُوٌس َكفُوٌر ) نََزْعنَاَها ِمْنهُ ِإنَّهُ  اَء َمسَّ ( َولَبِْن أَذَْلنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ

ولال تعالى فً بنً إسرإبٌل: }َوإِذَا ، [ٓٔ - 5السٌَِّّبَاُت َعنًِّ إِنَّهُ لََفِرٌح فَُخوٌر{ ]هود: 
ا ٌَّاهُ فَلَمَّ رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِالَّ إِ اكُْم إِلَى اْلَبّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن  َمسَّكُُم الضُّ نَجَّ

ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء:  ولال تعالى فً الروم: }َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا ، [2ٙاإْلِ
ٌِْه ثُمَّ إِذَا أَذَالَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَِربِِّهْم ٌُْشرِ  ، [ٖٖكُوَن{ ]الروم: َربَُّهْم ُمنٌِِبٌَن إِلَ

ٌِْدٌِهْم  َمْت أَ وفً الروم أٌضاً: }َوإِذَا أَذَْلنَا النَّاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بَِها َوِإْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ بَِما لَدَّ
ً ُموضَحةٌ للعلة فً ذلن، مع ما فٌه من ، [ٖٙإِذَا هُْم ٌَْمنَطُوَن{ ]الروم:  وهذه أٌضا
، [ اآلٌات فً الزمر1ٗا لَُهْم َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ ]الزمر: النصوص كموله تعالى: }َوبَدَ 

ٌِْدي النَّاِس{ ]الروم:  ولوله: }َمْن ، [ٔٗولوله: }َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلَبّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ
تعالى: ولوله ، [ مع ما جاء فً تفسٌرها من األحادٌثٌَْٖٕٔعَمْل سُوًءا ٌُْجَز بِِه{ ]النساء: 

ٌِْدٌكُْم َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]الشورى:  [، ولال: }أَْو ٖٓ}َوَما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَ
وٌمارب هذه اآلٌات فً المعنى ، [ٌُٖٗوبِْمُهنَّ بَِما َكَسبُوا َوٌَْعُؾ َعْن َكثٌٍِر{ ]الشورى: 

ْزقَ  ُ الّرِ [، ولوله 2ِٕلِعَباِدِه َلبَؽَْوا فًِ اأْلَْرِض{ ]الشورى:  لوله تعالى: }َولَْو بََسَط َّللاَّ
ْنَساَن لٌََْطؽَى ) هاتان وأمثالهما ، و[2 - ٙ( أَْن َرآهُ اْستَْؽَنى{ ]العلك: ٙتعالى: }َكبلَّ إِنَّ اإْلِ

، وما تمدم فً إنزال الضر لدفع المعاصً  فً ترن بعض الخٌر لما علم  فٌه من الشّرِ
 .(ٔ)علٌها لطفاً أو للعموبة

                                                             

 .52ٔ-5ٗٔ/2انظر: العواصم والمواصم فً الذب عن سنة أبً الماسم: (ٔ)
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المدعو عند الشدابد، الكاشؾ للسوء ، فهو  سبحانه ال ٌجٌب المضطر إال هللابٌان أنه  -ٖ
 .وحده

، ودعوه اسمه تعالى، وهتفوا بهلل تعالىأصابتهم الشدابد أخلصوا ما إذا بٌان أن الكفار   -ٗ
 .لٌكشؾ ضر المصاب فً البر والبحر والسفر واإلٌاب

 .جلب نفع أو دفع ضرتعلك الملب بؽٌر هللا فً إبطال  -٘
 

 المرآن
ٌْنَاهُْم فَتََمت عُوا فََسْوَف تَْعلَُموَن )  [٘٘({ ]النحل : ٘٘}ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

 التفسٌر:
لٌجحدوا نعمنا علٌهم، ومنها َكْشُؾ الببلء عنهم، فاستمتعوا بدنٌاكم، ومصٌرها إلى الزوال، 

 فسوؾ تعلمون عالبة كفركم وعصٌانكم.
َناهُْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌْ لٌجحدوا نعمنا علٌهم، ومنها  ، أي:"[٘٘}ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

 .(ٔ)"َكْشُؾ الببلء عنهم
لببل ٌكفروا بالذي أعطٌناهم من الخٌر والخصب فً كشؾ الضر  :ٌعنً لال مماتل:" 

(ٕ)عنهم وهو الجوع 
. 

 .(ٖ)"الضر عنهمآتاهم من كشؾ  ٌمول: لٌجحدوا هللا نعمته فٌما لال الطبري:" 
}لٌكفروا{ لٌجحدوا، وهذه البلم تسمى الم العالبة، أي: حاصل أمرهم هو  "لال البؽوي: 

 .(ٗ)"كفرهم }بما آتٌناهم{ أعطٌناهم من النعماء وكشؾ الضراء والببلء
لٌل : "البلم" هاهنا الم العالبة. ولٌل : الم التعلٌل ، بمعنى : لٌضنا لهم  لال ابن كثٌر:" 

ذلن لٌكفروا ، أي : ٌستروا وٌجحدوا نعم هللا علٌهم ، وأنه المسدي إلٌهم النعم ، الكاشؾ عنهم 

"النمم
(٘)
. 

أي لٌجحدوا نعمة هللا التً أنعم بها علٌهم من كشؾ الضر والببلء. أي  " لال المرطبً: 
أشركوا لٌجحدوا، فالبلم الم كً. ولٌل الم العالبة. ولٌل:" لٌكفروا بما آتٌناهم" أي لٌجعلوا النعمة 

 :(ٙ)سببا للكفر، وكل هذا فعل خبٌث، كما لال
 .(2)"والكفر مخبثة لنفس المنعم

فاستمتعوا بدنٌاكم، ومصٌرها  ، أي:"[٘٘}فَتََمتَّعُوا فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(1)"إلى الزوال، فسوؾ تعلمون عالبة كفركم وعصٌانكم
أي: عٌشوا فً الدنٌا المدة التً ضربتها لكم، }فسوؾ تعلمون{ عالبة  "لال البؽوي: 

 .(5)"أمركم. هذا وعٌد لهم
 .(ٓٔ)"هو وعٌد لال الحسن:" 

                                                             

 .2ٖٕسٌر المٌسر:التف (ٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
/ ٔ والخزانة ،ٕٙٔ/ ٕ الفراء ومعانً ،ٖٙٔ/ ٔ والتهذٌب ،1ٕ دٌوانه فً معلمته من العبسً لعنترة الشاهد(ٙ)

 :وصدره ،1ٖٙ للتبرٌزي العشر المصابد وشرح ،ٖٖٙ
 .«نعمتً شاكً ؼٌر عرا نببت»
 
 .٘ٔٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .1ٕٕٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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توعدهم لاببل } فَتََمتَّعُوا { أي : اعملوا ما شبتم وتمتعوا بما أنتم فٌه للٌبل }  لال ابن كثٌر:" 

" فََسْوَؾ تَْعلَُموَن { أي : عالبة ذلن
(ٔ)
. 

وهذا من هللا وعٌد لهإالء الذٌن وصؾ صفتهم فً هذه اآلٌات، وتهدٌد  لال الطبري:" 
لهم، ٌمول لهم جل ثناإه: تمتعوا فً هذه الحٌاة الدنٌا إلى أن توافٌكم آجالكم، وتبلؽوا المٌمات 
الذي ولته لحٌاتكم وتمتعكم فٌها، فإنكم من ذلن ستصٌرون إلى ربكم، فتعلمون بلمابه وبال ما 

 .(ٕ)"عرفون سوء مؽبة أمركم، وتندمون حٌن ال ٌنفعكم الندمكسبت أٌدٌكم، وت
 .(ٖ){لٌكفروا}، بالٌاء مبنٌا للمفعول، عطفا على «فٌمتعوا»ولرئ:

، من االمر الوارد فً معنى {فٌمتعوا} {لٌكفروا}ٌجوز أن ٌكون: لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"الخذالن والتخلٌة، والبلم الم األمر

 الفوابد:
 أصروا على شركهم وعدم توبتهم. تهدٌد المشركٌن إن -ٔ

ابن مسعود رضً هللا عنه: "لٌل: ٌا رسول هللا: أي الذنب أعظم؟ لال: أن تجعل هلل عن 
 .(٘)ندا وهو خلمن"

 بٌان العلة فً ترن الظلمة ٌتمادون زمنا فً الظلم والشر والفساد. -ٕ
مشرن أن الكفر والشرن بٌنهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن كل ومن الفوابد:  -ٖ

ٌِْه ثُمَّ إِذَا أَذَالَُهْم ِمْنهُ َرْحَمًة  كافر، لال تعالى: }َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنٌِِبٌَن إِلَ
ٌْنَاهُْم فَتََمتَّعُوا فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ . ]الروم:  إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم ِبَربِِّهْم ٌُْشِرُكوَن ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

[ .فبٌّضن هللا أنهم إذا أشركوا كفروا وال بد، ولٌس كل كافر مشركاً، بل من ٖٗ،ٖٖ
 الكفر أنواع ال ٌشرن صاحبها، وذلن خمسة أنواع كلها ٌخلد صاحبها فً النار.

النوع األول: كفر شّن، بمعنى أن صاحبه متردد بٌن الحك والباطل، سواء كان  -

وثبت عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌرجح جانب متردداً فً الجمٌع، أو بعض ما أنزل هللا 
 الوحٌٌن على ؼٌرهما، وال للحك على الباطل.

الثانً: كفر إعراض، بمعنى أمه معرض عن الحك، مع عرفانه أنه الحك لعلة من  -
وأٌضاً، ككفر الٌهود  العلل، ككفر أبً طالب، ألّر بحمٌمة ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ل ملسو هيلع هللا ىلص بعدما جاءتهم البٌنة، وعرفوه أشد المعرفة، كما لال تعالى عنهم: بالرسو
[ . فلما عرفوه كفروا ٕٙٗٔٓ}ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبَناَءهُْم{ . ]البمرة: واألنعام: 

به، فبٌَّن هللا أنهم ما كفروا به جهبلً، بل كفروا به بعد المعرفة، والعلة فً ذلن 
[ . وككفر الولٌد بن 5ٓٔالحسد لال تعالى: }َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{ . ]البمرة: 

لُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم  ً بٌنهم، لال تعالى: }َوَما تَفَرَّ المؽٌرة وناس معه، بؽٌا
ٌْنَُهْم{ . ]الشورى:   [ .ٗٔبَْؽٌاً َب

ً لدمه وماله والثالث: مفر نفاق، وهو الذي ٌ - ستبطن الباطل، وٌستظهر الحك حفظا
ًّ ومن تبعه من المنافمٌن إلى ٌوم الدٌن.  وعرضه، ككفر عبد هللا بن أب

والرابع: كفر إباء واستكبار، ككفر إبلٌس وفرعون، لال تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبلبَِكِة  -
[ . َٖٗواْستَْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ . ]البمرة: اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس أَبَى 

ً َوعُلُّواً{ .  ٌْمََنتَْها أَْنفُسُُهْم ظُْلما ولال تعالى عن فرعون ولومه: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ
 [ .ٗٔ]النمل: 

                                                             

 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
: والنسابً( ، 1ٖٖٔ,1ٕٖٔ) المرآن تفسٌر: والترمذي( ، 1ٙ) اإلٌمان: ومسلم( ، ٔٓٓٙ) األدب: البخاري(٘)

 .(ٗٙٗ/ٔ,ٖٗٗ/ٔ) وأحمد( ، ٖٕٓٔ) الطبلق: داود وأبو( ، ٗٔٓٗ,ٖٔٓٗ) الدم تحرٌم: والنسابً
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والخامس: كفر جحود وهو نوعان: جحود مطلك ال ٌإمن بما جاء به الرسول صلى  -
على العموم، والثانً: جحود ممٌد ببعض، كؤن ٌجحد نبًٌّا، أو ملكاً، هللا علٌه وسلم 

أو رسوالً، أو كتاباً من الكتب السماوٌة، أو آٌة من كتاب، أو حرفاً متفك علٌه، أو 
ً من أحكام الرسول الثابت عنه ملسو هيلع هللا ىلص، ونحو ذلن. واعلم أن الكافر والمنافك  حكما

ْخَوانِِهُم الَِّذٌَن َكفَُروا{ .  أخوان، لال تعالى: }أَلَمْ  تََر إَِلى الَِّذٌَن نَافَمُوا ٌَمُولُوَن إِلِ
 .(ٔ)[ٔٔ]الحشر: 

 
 المرآن

ا كُْنتُْم تَْفتَُروَن ) ِ لَتُْسأَلُن  َعم  ا َرَزْلنَاهُْم تَاَّلل  ({ ]النحل : ٙ٘}َوٌَْجعَلُوَن ِلَما اَل ٌَْعلَُموَن نَِصٌبًا ِمم 
٘ٙ] 

 التفسٌر:
وهً ال تعلم شٌبًا وال تنفع وال -لبٌح أعمالهم أنهم ٌجعلون لؤلصنام التً اتخذوها آلهة،  وِمن
جزًءا من أموالهم التً رزلهم هللا بها تمربًا إلٌها. تاهلل لتسؤلُنَّ ٌوم المٌامة عما كنتم  -تضر

 تختلمونه من الكذب على هللا.
ا َرَزْلنَاهُْم{ ]النحل : }َوٌَْجعَلُوَن ِلَما اَل ٌَْعلَُموَن نَلوله تعالى:  وِمن  ، أي:"[ِٙ٘صٌبًا ِممَّ

 -وهً ال تعلم شٌبًا وال تنفع وال تضر-لبٌح أعمالهم أنهم ٌجعلون لؤلصنام التً اتخذوها آلهة، 

 .(ٕ)"جزًءا من أموالهم التً رزلهم هللا بها تمربًا إلٌها
ٌمول تعالى ذكره: وٌجعل هإالء المشركون من عبدة األوثان، لما ال  لال الطبري:" 

ٌعلمون منه ضرا وال نفعا نصٌبا. ٌمول: حظا وجزاء مما رزلناهم من األموال، إشراكا منهم له 
 .(ٖ)"الذي ٌعلمون أنه خلمهم، وهو الذي ٌنفعهم وٌضرهم دون ؼٌره

 .(ٗ)"بناهو لولهم هذا هلل بزعمهم وهذا لشركا لال السدي:" 
هم مشركوا العرب جعلوا ألوثانهم وشٌاطٌنهم نصٌبا مما رزلهم هللا،  لال لتادة:" 

 .(٘)"وجزأوا من أموالهم جزءا فجعلوه ألوثانهم وشٌاطٌنهم
ٌعلمون أن هللا خلمهم وٌضرهم وٌنفعهم، ثم ٌجعلون لما ال ٌعلمون أنه  لال مجاهد:" 

 .(ٙ)"ٌضرهم وال ٌنفعهم نصٌبا مما رزلناهم
جعلوا آللهتهم التً لٌس لها نصٌب وال شًء، جعلوا لها نصٌبا مما لال  لال ابن زٌد:" 

 .(2)"هللا من الحرث واألنعام، ٌسمون علٌها أسماءها وٌذبحون لها
 .(1)"هذا ما كانوا ٌجعلونه آللهتهم من الحظ فً زروعهم وأنعامهم لال ابن لتٌبة:" 
ام نصٌبا مما رزلناهم، وهو معنى لوله تعالى: معناه: وٌجعلون لؤلصن لال السمعانً:" 

}فمالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركابنا{ . ولوله: }ال ٌعلمون{ ٌعنً: ال ٌعلمون أنها تضرهم وال 
 .(5)"تنفعهم
: أنهم ٌسمونها {ال ٌعلمونها}آللهتهم. ومعنى  :أى {،لما ال ٌعلمون} لال الزمخشري:" 

آلهة، وٌعتمدون فٌها أنها تضر وتنفع وتشفع عند هللا، ولٌس كذلن. وحمٌمتها أنها جماد ال ٌضر 
لآللهة. أى: ألشٌاء ؼٌر موصوفة  {ال ٌعلمون}وال ٌنفع، فهم إذا جاهلون بها. ولٌل: الضمٌر فً 

                                                             

 .٘ٗ-ٗٗانظر: فتح هللا المجٌد فً شرح كتاب التوحٌد: (ٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕٙ/2(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗٗؼرٌب المرآن: (1)
 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
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ا ٌجعلون لهم ذلن تمربا بالعلم، وال تشعر اجعلوا لها نصٌبا فً أنعامهم وزروعهم أم ال؟ وكانو
 .(ٔ)"إلٌهم

ٌخبر تعالى عن لبابح المشركٌن الذٌن عبدوا مع هللا ؼٌره من األصنام  لال ابن كثٌر:" 
ِ بَِزْعِمِهْم َوَهذَا لُِشَرَكابِنَا فََما  واألوثان واألنداد ، وجعلوا لها نصٌبا مما رزلهم هللا فمالوا : } َهذَا ّلِِلَّ

ِ فَُهَو ٌَِصُل إِلَى ُشَرَكابِِهْم { ]األنعام : َكاَن ِلُشَرَكابِِهْم  ِ َوَما َكاَن ّلِِلَّ [ أي : جعلوا ٖٙٔفبَل ٌَِصُل إِلَى َّللاَّ

"آللهتهم نصٌبًا مع هللا وفضلوهم أًٌضا على جانبه
(ٕ)
. 

ا كُْنتُْم تَْفتَُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ِ لَتُْسؤَلُنَّ َعمَّ تاهلل لتسؤلُنَّ ٌوم المٌامة  ، أي:"[ٙ٘}تَاّلِلَّ

 .(ٖ)"عما كنتم تختلمونه من الكذب على هللا
ٌمول تعالى ذكره: وهللا أٌها المشركون الجاعلون اآللهة واألنداد نصٌبا  لال الطبري:" 

لٌسؤلنكم هللا ٌوم المٌامة عما كنتم فً الدنٌا تفترون، ٌعنً:  فٌما رزلناكم شركا باهلل وكفرا،
اطل واإلفن على هللا بدعواكم له شرٌكا، وتصٌٌركم ألوثانكم فٌما رزلكم نصٌبا، تختلمون من الب

 .(ٗ)"ثم لٌعالبنكم عموبة تكون جزاء لكفرانكم نعمه وافترابكم علٌه
معناه: وهللا لتسؤلن، والسإال سإال إلزام الحجة، ال سإال االستعبلم  لال السمعانً:" 
 .(٘)"واالستفهام
فؤلسم هللا تعالى بنفسه الكرٌمة لٌسؤلنهم عن ذلن الذي افتروه ، وابتفكوه ،  لال ابن كثٌر:" 

" ولٌمابلنهم علٌه ولٌجازٌنهم أوفر الجزاء فً نار جهنم
(ٙ)
. 

وعٌد عما كنتم تفترون من اإلفن فً زعمكم أنها آلهة، وأنها أهل  لال الزمخشري:" 
 .(2)"للتمرب إلٌها
 الفوابد:
 وتشرٌعهم الباطل بالتحلٌل والتحرٌم واإلعطاء والمنع.التندٌد بالمشركٌن  -ٔ
 .ٌجعلون ألصنامهم نصٌبا مما رزلهمكانوا كفار أهل مكة أن  -ٕ
، ولكن لم (بشرط. أوإٌجاب الشًء على النفس مطلما )العرب لد عرفت نوعً النذرأن  -ٖ

 تجر فٌهما على شرع إلهً; فؤنكر علٌها اإلسبلم نذرها.
 

 المرآن
ِ اْلبَنَاِت سُْبَحانَهُ َولَُهْم َما ٌَْشتَُهوَن )}َوٌَْجعَلُوَن   [1٘({ ]النحل : 1َّ٘لِل 

 التفسٌر:
ه هللا عن لولهم، وٌجعلون ألنفسهم ما  وٌجعل الكفار هلل البنات، فٌمولون: المبلبكة بنات هللا، تنزَّ

 ٌحبون من البنٌن.
ِ اْلبَنَاِت{ ]النحل : :لوله تعالى  وٌجعل الكفار هلل البنات،  أي:" ،[2٘}َوٌَْجعَلُوَن ّلِِلَّ

 .(1)"فٌمولون: المبلبكة بنات هللا
 .(5)"هذا معنى لولهم: إن المبلبكة بنات هللا لال السمعانً:" 
أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا المبلبكة الذٌن هم عباد الرحمن إناثا ،  لال ابن كثٌر:" 

وجعلوها بنات هللا ، وعبدوها معه ، فؤخطإوا خطؤ كبًٌرا فً كل ممام من هذه الممامات الثبلث ، 

                                                             

 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
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فنسبوا إلٌه تعالى أن له ولدا ، وال ولد له! ثم أعطوه أخس المسمٌن من األوالد وهو البنات ، وهم ال 
 [ٕٕ،  ٕٔا ألنفسهم ، كما لال : } أَلَُكُم الذََّكُر َولَهُ األْنثَى تِْلَن إِذًا لِْسَمةٌ ِضٌَزى { ]النجم : ٌرضونه

"
(ٔ)
. 

ه هللا عن لولهم ، أي:"[2٘}ُسْبَحانَهُ{ ]النحل : :لوله تعالى   .(ٕ)"تنزَّ
 .(ٖ)"تنزٌها له عن ذلن :أي لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)"هو بٌان تنزٌهه عن لولهم لال السمعانً:" 
ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ، أي : عن لولهم وإفكهم لال ابن كثٌر:"  } أاَل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لٌََمُولُوَن َولََد َّللاَّ

ٌَْؾ تَْحُكُموَن { ]الصافات :  " [ٗ٘ٔ - ٔ٘ٔأَْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنٌَِن َما لَُكْم كَ
(٘)
. 

وٌجعلون ألنفسهم ما ٌحبون من  ، أي:"[2٘}َولَُهْم َما ٌَْشتَُهوَن{ ]النحل : :لوله تعالى 

 .(ٙ)"البنٌن
 .(2)"البنٌن :ٌعنً به لال الضحان:" 
 .(1)"فإنهم كانوا ٌمولون له البنات، ولنا البنون لال السمعانً:" 
أي : ٌختارون ألنفسهم الذكور وٌؤنَفُون ألنفسهم من البنات التً نسبوها إلى  لال ابن كثٌر:" 

"هللا ، تعالى هللا عن لولهم علًوا كبًٌرا 
(5)
. 

ٌمول: ٌجعلون له البنات، ٌرضونهن له وال ٌرضونهن ألنفسهم. وذلن  لال ابن عباس:" 

أنهم كانوا فً الجاهلٌة إذا ولد للرجل منهم جارٌة أمسكها على هون أو دسها فً التراب وهً 
 .(ٓٔ)"حٌة
 الفوابد:
ولد جادل المرآن الكرٌم هإالء ، بعض العرب جعل هلل البنات، تعالى هللا عن لولهمأن  -ٔ

 .عدة مواضع، وألزمهم بالحجة البالؽة، وبٌن سخافاتهم الوثنٌةالمشركٌن فً 
بٌان سوء اعتماد الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة وهو أنهم ٌنسبون إلى نفوسهم الحسنى  -ٕ

 وٌجعلون هلل ما ٌكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم.
لٌه الولد بٌان جهلهم بالرب تعالى فهم ٌإمنون به وٌجهلون صفاته حتى نسبوا إ -ٖ

 والشرٌن.
 

 المرآن
ا َوهَُو َكِظٌٌم ) َر أََحُدهُْم بِاْْلُْنثَى َظل  َوْجُههُ ُمْسَودًّ  [1٘({ ]النحل : 1٘}َوإِذَا بُّشِ

 التفسٌر:
ا وحزنًا.  وإذا جاء َمن ٌخبر أحدهم بوالدة أنثى اسودَّ وجهه; كراهٌة لما سمع، وامتؤل ؼمًّ

َر لوله تعالى:  وإذا جاء َمن ٌخبر أحدهم  ، أي:"[1٘أََحُدهُْم ِباأْلُْنثَى{ ]النحل : }َوإِذَا بُّشِ
 .(ٔٔ)"بوالدة أنثى
كان أهل الجاهلٌة ٌودون الذكور من األوالد، وٌكرهون اإلناث،  لال السمعانً:" 

 .(ٔ)"وٌمولون: إنهن ال ٌماتلن، وال ٌركبن الخٌل
                                                             

 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗٗؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .22٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .21٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٕٙ/2(:صٕٔٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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صار وجهه متؽٌراً من الؽم  ، أي:"[1٘}َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"والحزن
معناه: تؽٌر وجهه من الؽم، تمول العرب: اسود وجه فبلن، إذا تؽٌر بما  لال السمعانً:" 

 .(ٖ)"أصابه من الؽم
أي : كبٌبا من الهم ، } َوُهَو َكِظٌٌم { ساكت من شدة ما هو فٌه من  لال ابن كثٌر:" 

"الحزن
(ٗ)
. 
فهو  هذا صنٌع مشركً العرب، أخبرهم هللا بخبث صنٌعهم. فؤما المإمن لال لتادة:" 

ولعمري ما ندري أنه ، حمٌك إن ٌرضى بما لسم هللا له، ولضاء هللا خٌر من لضاء المرء لنفسه
لخٌر لرب جارٌة خٌر ألهلها من ؼبلم، وإنما أخبركم هللا بصنٌعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه، فكان 

 .(٘)"د ابنتهأحدهم ٌؽذو كلبه وٌب

 ، وجوه من التفسٌر:[1٘}َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
أحدها : مسود اللون ، حكاه الماوردي عن الجمهور
(ٙ)

 . 

الثانً : متؽٌر اللون بسواد أو ؼٌره ، لاله مماتل
(2)
. 

 ً ً لد اسوّد وجهه ؼما ً ، لاله الزجاج .الثالث : ان العرب تمول لكل من لمً مكروها  وحزنا
ْدت وجه فبلن ، إذا ُسإتَه .  ومنه : َسوَّ

ً وهو  ، أي:"[1٘}َوُهَو َكِظٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى:   .(1)"مملوٌء ؼٌظاً وؼما

 ، ثبلثة وجوه:[1٘}َوهَُو َكِظٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
 أحدها : أن الكظٌم الحزٌن ، لاله ابن عباس .

 .(ٓٔ)، وابن لتٌبة(5). لاله أبو عبٌدةشدة حزنه ووجده وال ٌظهرهالثانً : أنه الذي ٌكظم 
 .(ٔٔ)"حزٌن لد كظم فبل ٌشكو ما به:أي  لال ابن لتٌبة:" 

أنه الذي ٌكظم ؼٌظه فبل ٌظهر"ولال األخفش:"
(ٕٔ)

. 
وهو سد فم المربة ، لاله الثالث : أنه المؽموم الذي ٌطبك فاه فبل ٌتكلم من الفم ، مؤخوذ من الكظامة 

ابن عٌسى
(ٖٔ)

. 
 .(ٗٔ)"مكروبا :ٌعنً لال مماتل:" 
 

 المرآن
َر بِِه أٌَُْمِسكُهُ َعلَى هُوٍن أَْم ٌَُدسُّهُ ِفً التَُّراِب أاََل َساَء َما  }ٌَتََواَرى ِمَن اْلمَْوِم ِمْن سُوِء َما بُّشِ

 [1٘({ ]النحل : 1ٌَْ٘حكُُموَن )
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .21٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12ٕٕ-1ٕٕٙ/1(:صٖٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٔٙ/ٔانظر مجاز المرآن: (5)
 .ٕٗٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗٗؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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لومه كراهة أن ٌلماهم متلبًسا بما ساءه من الحزن والعار; بسبب البنت التً ُوِلدت ٌستخفً ِمن 
له، ومتحًٌرا فً أمر هذه المولودة: أٌبمٌها حٌة على ذّلٍ وهوان، أم ٌدفنها حٌة فً التراب؟ أال 

 ببس الحكم الذي حكموه ِمن َجْعل البنات هلل والذكور لهم.
َر بِِه{ ]النحل : }ٌَتََواَرى ِمَن الْ لوله تعالى:  ٌستخفً ِمن  ، أي:"[5٘مَْوِم ِمْن سُوِء َما بُّشِ

 .(ٔ)"لومه كراهة أن ٌلماهم متلبًسا بما ساءه من الحزن والعار; بسبب البنت التً ُوِلدت له
 .(ٕ)"ٌعنً ال ٌرٌد أن ٌسمع تلن البشرى أحدا لال مماتل:" 
الرجل منهم إذا دنت والدة امرأته كان ، ٌعنً: من كراهة ما بشر به لال السمعانً:" 

وإن بشر باألنثى تؽٌر واستخفى  توارى من نادى لومه، فإن بشر باالبن ظهر، وٌهنبه الموم،
 .(ٖ)"وربما ٌبدها

أٌمسن هذه  ، أي:"[5٘}أٌَُْمِسكُهُ َعلَى هُوٍن أَْم ٌَُدسُّهُ فًِ التَُّراِب{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"األنثى على ذٍل وهوان أم ٌدفنها فً التراب حٌة؟
 .(٘)"فؤما هللا فمد علم أنه صانع أحدهما ال محالة لال مماتل:" 
بدفنها أم  ٌمول: ال ٌدرى أٌهما ٌفعل: أٌمسكه أم ٌدسه فً التراب، ٌمول: لال الفراء:" 

 .(ٙ)وتعالى" هللا تبارنٌصبر علٌها وعلى مكروهها وهى الموإدة، وهو مثل ضربه 

 ، ثبلثة وجوه:[5٘}أٌَُْمِسكُهُ َعلَى هُوٍن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
بلؽة لرٌش ، لاله لتادة، «الهوان»أحدها : هو 

(2)
والٌزٌدي 

(1)
، وٌحٌى بن سبلم
(5)

،  والفراء
(ٔٓ)

 ،

والفراء
(ٔٓ)

(ٔٔ)أبو عبٌدة، و
(ٕٔ)وابن لتٌبة ،

. 

بلؽة تمٌم ، لاله الفراء «الملٌل»الثانً : هو 
(ٖٔ)

. 

الثالث : هو الببلء والمشمة ، لاله الكسابً
(ٔٗ)

. لالت الخنساء
(ٔ٘)

: 

 لها أبمىهٌن النفوس، وهون النفو ... س عند الكرٌهة 
 .(ٙٔ)«على هوان»لرأ الجحدري: و

 :(2ٔ)، وجهان[5٘}أَْم ٌَُدسُّهُ فًِ التَُّراِب{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
الموُءودة أحدهما : أنها

(ٔ1)
 التً تدس فً التراب لتبلً لها. 

                                                             

 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٓٔ-25ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 . 2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(٘)
 .2ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .12ٕٕ/2(:صٕ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٓ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٙٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٔانظر مجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٗٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٕظر: معانً المرآن:ان (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
( . هون) واللسان ،ٖٕٗ: والنمابض ،ٖٙٔ: ٖٔ واألؼانً ،ٕ٘ٔ: الخنساء دٌوان(٘ٔ)
 ".عند الكرٌهة أؼلى لها ، ورواٌته:"ٕٖ٘/ٔٔتفسٌرالطبري:و
 .1ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 كوعده ٌبده وأده: ٌمال. والجندل بالتراب تثمل ألنها الثمل; وهو الوأد، من حٌة تدفن البنت هً{: الموءودة(1ٔ)
 .ٌعده
[ ٕ٘٘: البمرة{ ]حفظهما ٌإوده وال: }تعالى هللا لال. أثمل إذا ٌإود آد من مملوب ٌبد، وأد»: الزمخشري ولال
 واألمر الماضً فً التصرؾ كامل منهما كبل ألن ذلن; ٌدعى وال»: الشٌخ لال. «بالتراب إثمال ألنه



ٕ٘٘ 
 

  .(ٔ)"ٌبده :أي لال ابن لتٌبة:" 
كانت العرب ٌمتلون ما ولد لهم من جارٌة فٌدسونها فً التراب وهً حٌة  لال السدي:"

 .(ٕ)"حتى تموت
الثانً : أنه محمول على إخفابه عن الناس حتى ال ٌعرفوه كالمدسوس فً التراب لخفابه عن 

 . األبصار

ساء صنٌعهم وساء حكمهم، أال  ، أي:"[5٘}أاََل َساَء َما ٌَْحكُُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"وهً عندهم بتلن الدرجة من الذل -حٌث نسبوا لخالمهم البنات 
 .(ٗ)"ببس ما حكموا. ٌمول: شًء ال ٌرضونه ألنفسهم، فٌكؾ ٌرضونه لً لال السدي:" 
أال ببس ما ٌمضون حٌن ٌزعمون أن لً البنات وهم ٌكرهونها  :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(٘)"ألنفسهم

 :[5٘-1٘فوابد اآلٌتٌن:]
 ،بٌان الحال االجتماعٌة التً كان علٌها المشركون وهً كراهٌتهم للبنات خوؾ العار -ٔ

فإنَّ أحدهم إذا أخبر بوالدة بنت، صار وجهه متؽٌراً من الؽم والحزن، ومسوداً من 
الؽٌظ والكآبة، ولذلن فإنه ٌتوارى من لومه خجبلً من العار الذي لد ٌلحمه بسبب مجًء 

 البنت، وكؤنها فً نظره بلٌة من الببلٌا، ولٌست هبة إلهٌة من هللا تعالى.

، أٌمسكها على الذل والهوان، أم ٌدفنها فً ثم ٌفكر فٌما ٌصنع بهذه البنت
ِ ذَنٍب  التراب وهً حٌة، وهذا هو المذكور فً لوله تعالى: }َوإِذَا اْلَمْوُإوَدةُ سُبِلَْت بِؤَّي

 [.5-1]التكوٌر: لُتِلَْت{
كثٌراً من الناس ال ٌرضى ، فإن النمم من البنت هبة أن ٌرونمن  الناسأنه من الناس  -ٕ

إذا ولد له بنت فمد أصٌب بمصٌبة، وهذا ورثوه من الجاهلٌة الذٌن بالبنت، وٌرى أنه 
َر أََحُدهُْم بِاألُنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوهَُو َكِظٌٌم *  ٌمول هللا جل وعبل فٌهم: }َوإِذَا بُّشِ

َر بِِه أٌَُْمِسكُهُ َعلَى ُهوٍن أَْم ٌَُدسُّ   1٘هُ فًِ التَُّراِب{ ]النحل:ٌَتََواَرى ِمَن اْلَمْوِم ِمْن سُوِء َما بُّشِ
- ٘5]. 

أن "عن مسرة بن معبد من بنً الحارث بن أبً الحرام من لخم عن الوضٌن: 
رجبل أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا إنا كنا أهل جاهلٌة وعبادة أوثان، فكنا نمتل 

بً إذا دعوتها، األوالد، وكانت عندي بنت لً فلما أجابت، وكانت مسرورة بدعا
فدعوتها ٌوما، فاتبعتنً فمررت حتى أتٌت ببرا من أهلً ؼٌر بعٌد، فؤخذت بٌدها 
فردٌت بها فً الببر، وكان آخر عهدي بها أن تمول: ٌا أبتاه ٌا أبتاه فبكى رسول هللا 

أحزنت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص حتى وكؾ دمع عٌنٌه، فمال له رجل من جلساء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
ثم لال له: " أعد علً حدٌثن فؤعاده، فبكى « كؾ فإنه ٌسؤل عما أهمه»ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له: 

إن هللا لد وضع عن الجاهلٌة ما »حتى وكؾ الدمع من عٌنٌه على لحٌته، ثم لال له: 
  .(ٙ)«عملوا، فاستؤنؾ عملن

                                                                                                                                                                               

 به ٌعلم والذي. الملب ادعاء مسوؼات من شًء فٌه ولٌس المفعول، واسم الفاعل واسم والمصدر والمضارع
 من مجردا كونه أو كذلن لٌس واآلخر باألصالة، له ٌشهد حكم فٌه النظمٌن أحد ٌكون أن: الملب من األصالة
 وهذا اآلخر، من استعماال أكثر أو كذلن، لٌس واآلخر تصرفا أكثر وكونه مزٌدا، فٌه واآلخر الزٌادة حروؾ
 كشواٌع: والثالث. واطمؤن كطؤمن: والثانً. وأٌس كٌبس: فاألول. التصرٌؾ علم فً وأحكم لرر ما على

 .«ورعملً كلعمري: والرابع. وشواعً
 .ٕٗٗؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .12ٕٕ/2(:صٕٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .12ٕٕ/2(:صٕٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .إسناده رجاله ثمات ؼٌر أنه مرسل ولد تفرد برواٌته الدارمً. ٖ٘ٔ//ٔ(:صٕسنن الدرامً) (ٙ)
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خٌراً من الذكر، وأفضل  البنت نعمة من النعم، ولد تكون البنتوالحك أن 
وأصلح وأحسن وأبر، وكذلن لد تكون أنفع لئلنسان من الذكر، ثم إذا احتسب ورباها 

 .وأنفك علٌها وعلمها وأدبها ٌعظم له األجر مما لو لام على ابنه
 أن هبة هللا للرجل البنت السوٌة من النعم. -ٖ

ود فً ؼٌر وهذا مؤخوذ من المصة نفسها، أي: من أنه ٌخشى أن ٌخرج المول
صورة اإلنسان، بل ٌجوز أن ٌخرج رأسه رأس حٌوان أو له لرون أو مشوهاً أو نالصاً 
أو زابداً، ولد شاهد الناس أشٌاء كثٌرة من هذا المبٌل، فإذا ولد لئلنسان بنت خلمتها تامة 

 .(ٔ)وسوٌة فهً من النعم التً ٌجب علٌه أن ٌشكرها
بنتان لها، فؤعطٌتها تمرة فشمتها عن عابشة، أن امرأة دخلت علٌها ومعها ا

بٌنهما، فذكرت ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: " من ابتلً بشًء من هذه البنات، فؤحسن 
 .(ٕ)إلٌهن، كن له سترا من النار "

 
 المرآن

ِ اْلَمثَُل اْْلَْعَلى  ({ ]النحل : َٓٙوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )}ِلل ِذٌَن اَل ٌُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َمثَُل الس ْوِء َوَّلِل 
ٙٓ] 

 التفسٌر:
للذٌن ال ٌإمنون باآلخرة وال ٌعملون لها، الصفة المبٌحة من العجز والحاجة والجهل والكفر، 
 وهلل الصفات العلٌا من الكمال واالستؽناء عن خلمه، وهو العزٌز فً ملكه، الحكٌم فً تدبٌره.

للذٌن ال ٌإمنون  ، أي:"[ٓٙ ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ َمثَُل السَّْوِء{ ]النحل : }ِللَِّذٌَن الَ لوله تعالى: 

 .(ٖ)"باآلخرة وال ٌعملون لها، الصفة المبٌحة من العجز والحاجة والجهل والكفر
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه :}وهذا خبر من هللا جل ثناإه أن لوله  لال الطبري:" 

، واآلٌة التً بعدها مثل ضربه هللا لهإالء المشركٌن الذٌن جعلوا هلل البنات، {مسودا وهو كظٌم
للذٌن ال }أنه مثل، وعنى بموله جل ثناإه  {للذٌن ال ٌإمنون باآلخرة مثل السوء}فبٌن بموله 

وهو  {مثل السوء}للذٌن ال ٌصدلون بالمعاد والثواب والعماب من المشركٌن  {ٌإمنون باآلخرة
 .(ٗ)"مثل، وما ٌسوء من ضرب له ذلن المثلالمبٌح من ال

، وجوه من [ٓٙ}ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ َمثَُل السَّْوِء{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
 التفسٌر:

أحدها : صفة السوء من الجهل والكفر
(٘)
. 

 .(ٙ)لاله مماتل. ربا واحد، ال شرٌن له، وال ولد -تبارن وتعالى -ألنه، شبه السوء  الثانً:
الثالث : وصفهم هللا تعالى بالسوء من الصاحبة والولد
(2)
. 

ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى{ ]النحل : لوله تعالى:  وهلل الصفات العلٌا من الكمال  ، أي:"[ٓٙ}َوّلِِلَّ

 .(1)"واالستؽناء عن خلمه
ٌمول: وهلل المثل األعلى، وهو األفضل واألطٌب، واألحسن، واألجمل،  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"وذلن التوحٌد واإلذعان له بؤنه ال إله ؼٌره

                                                             

 (.1ٔ/٘ٔٔانظر: شرح فتح المجٌد للؽنٌمان: الدرس :) (ٔ)
 الرزاق عبد" مصنؾ"و(، 5ٖٔٔ) الترمذي، وسنن صحٌح حدٌث، ٔٙ/ٓٗ(:صٕ٘٘ٓٗالمسند) (ٕ)
(ٔ5ٙ5ٖ. ،) 
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
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ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٓٙ}َوّلِِلَّ
أحدها : الصفة العلٌا بؤنه خالك ورزاق ولادر وُمجازٍ 
(ٕ)

 . 

والتوحٌد ، لاله لتادةالثانً : اإلخالص 
(ٖ)
. 

 .(ٗ)"لال: شهادة أن ال إله إال هللا {،وهلل المثل األعلى"}عن لتادة فً لوله: و 
  .(٘)"}وهلل المثل األعلى{ شهادة أن ال إله إال هو لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ). لاله ابن عباسلٌس كمثله شًء :ٌمولالثالث: 

وهو العزٌز فً ملكه، الحكٌم فً  ، أي:"[ٓٙاْلَحِكٌُم{ ]النحل : }َوهَُو اْلعَِزٌُز لوله تعالى: 

 .(2)"تدبٌره
فً  {الحكٌم}، «إن هللا ال ٌمدر على البعث»:فً ملكه هلالج لج، لمولهم  {العزٌز} لال مماتل:" 

 .(1)"أمره حكم البعث
ٌمول تعالى ذكره: وهللا ذو العزة التً ال ٌمتنع علٌه معها عموبة هإالء  لال الطبري:" 

المشركٌن الذٌن وصؾ صفتهم فً هذه اآلٌات، وال عموبة من أراد عموبته على معصٌته إٌاه، 
وال ٌتعذر علٌه شًء أراده وشاءه، ألن الخلك خلمه، واألمر أمره، الحكٌم فً تدبٌره، فبل ٌدخل 

 .(5)"طؤتدبٌره خلل، وال خ
 الفوابد:
وصؾ نفسه بؤن له المثل األعلى، فمال تعالى: }للذٌن ال ٌإمنون باآلخرة مثل أنه تعالى  -ٔ

، ولال تعالى: }وله المثل األعلى فً السماوات [ٓٙ]النحل:السوء وهلل المثل األعلى{ 
المتضمن  -. فجعل سبحانه مثل السوء [2ٕ]الروم:واألرض وهو العزٌز الحكٌم{ 

ألعدابه المشركٌن وأوثانهم، وأخبر أن المثل األعلى  -لنمابص وسلب الكمال للعٌوب وا
 -تعالى  -هلل وحده. فمن سلب صفات الكمال عن هللا  -المتضمن إلثبات الكمال كله  -

فمد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصؾ به نفسه من المثل األعلى، وهو الكمال 
المعانً الثبوتٌة، التً كلما كانت أكثر فً المطلك، المتضمن لؤلمور الوجودٌة، و

 كان بها أكمل وأعلى من ؼٌره. -الموصوؾ وأكمل 
أكثر وأكمل، كان له المثل األعلى،  -سبحانه وتعالى  -ولما كانت صفات الرب 

وكان أحك به من كل ما سواه. بل ٌستحٌل أن ٌشترن فً المثل األعلى المطلك اثنان، 
وجه، لم ٌكن أحدهما أعلى من اآلخر، وإن لم ٌتكافآ، ألنهما إن تكافآ من كل 

 فالموصوؾ به أحدهما وحده، فٌستحٌل أن ٌكون لمن له المثل األعلى مثل أو نظٌر.
 :«الحكٌم«»العزٌز»: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما ومن الفوابد -ٕ

 .(ٓٔ)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب:«العزٌز»فـ -
ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ ، األشٌاءهو المحكم لخلك :"«الحكٌم»و -

 .(ٔٔ)إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕٓ/2ٔانظر: انظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٕٕ/2(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٗؼرٌب المرآن: (٘)
 .12ٕٕ/2(:ص1ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٓٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٔٔ)
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 المرآن
ُرهُْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ  ٌَْها ِمْن َداب ٍة َولَِكْن ٌَُؤّخِ ُ الن اَس بِظُْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ ى فَِإذَا َجاَء }َولَْو ٌَُؤاِخذُ ّللا 

 [ٔٙ({ ]النحل : ٔٙاَل ٌَْستَأِْخُروَن َساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن )أََجلُُهْم 
 التفسٌر:

ن، ولكن ٌبمٌهم إلى ولت  ولو ٌإاخذ هللا الناس بكفرهم وافترابهم ما ترن على األرض َمن ٌتحرَّ
 محدد هو نهاٌة آجالهم، فإذا جاء أجلهم ال ٌتؤخرون عنه ولتًا ٌسًٌرا، وال ٌتمدمون.

َها ِمْن َدابٍَّة{ ]النحل : :لوله تعالى  ٌْ ُ النَّاَس بِظُْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ  ، أي:"[ٔٙ}َوَلْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ
ن  .(ٔ)"ولو ٌإاخذ هللا الناس بكفرهم وافترابهم ما ترن على األرض َمن ٌتحرَّ

ما ترن }عصاة بنً آدم بمعاصٌهم  {ولو ٌإاخذ هللا}ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"تدب علٌها {من دابة}على األرض  :ٌعنً {،علٌها
أي: ألهلن المباشرٌن للمعصٌة وؼٌرهم، من أنواع الدواب والحٌوانات  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"فإن شإم المعاصً ٌهلن به الحرث والنسل
 .(ٗ)"ألهلكها كلها بشإم ظلم الظالمٌن لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)"فؤهلن حٌوان األرضلحبس المطر " لال ٌحٌى بن سبلم: 
 .(ٙ)"خطٌبة ابن آدم لتلت الجعل"لال ابن مسعود:  
كاد الجعل إن ٌعذب فً جحره بذنب ابن آدم  وفً رواٌة اخرى عن ابن مسعود، لال:" 
 .(2){"ولو ٌإاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترن على ظهرها من دابة} :ثم لرأ
ُ لوله تعالى:وفً   ٌَْها ِمْن َدابٍَّة{ ]النحل : }َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ ، [ٔٙالنَّاَس بِظُْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ

 وجوه من التفسٌر:
 .(1)أحدها : أنه ٌجعل هبلن الظالم انتماماً وجزاء ، وهبلن المإمن معوضاً بثواب اآلخرة

سمع أبو هرٌرة رجبل وهو ٌمول: إن الظالم ال ٌضر إال نفسه، "عن أبً سلمة، لال:  
 .(5)"فالتفت إلٌه فمال: بلى، وهللا إن الحبارى لتموت فً وكرها هزاال بظلم الظالملال: 

 .(ٓٔ)الثانً : ما ترن علٌها من دابة من أهل الظلم
 .(ٔٔ)الثالث : ٌعنً: أنه لو أهلن اآلباء بالكفر لم ٌكن األبناء وال نمطع النسل فلم ٌولد مإمن

 ثبلثة ألوال:  ،[ِٔٙمْن َدابٍَّة{ ]النحل : }وفً لوله:  
 .(ٕٔ)أحدها: أنه عنى جمٌع ما ٌدب على وجه األرض، لاله ابن مسعود

  .(ٖٔ)"ولد فعل ذلن فً زمن نوح علٌه السبلم"لال لتادة:  
 .(ٗٔ)"ما سماهم المطر"سعٌد بن جبٌر:  لال 
 .(٘ٔ)"إذا لحط المطر لم ٌبك فً األرض دابة إال ماتت لال السدي:" 

                                                             

 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .12ٕٕ/2(:صٕٔ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٕ، والكشاؾ:1ٔٔ/ٖ، وتفسٌر السمعانً:5ٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٙٙ٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٙٙ٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .12ٕٕ/2(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .12ٕٕ/2(:صٕٓ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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 .(ٔ)"ٌمحط المطر فتموت الدواب :ٌعنً لال مماتل:" 
 . (ٕ)والثانً: أنه أراد من الناس خاصة، لاله ابن جرٌج

 .(ٗ)، وهو اختٌار الزجاج(ٖ)والثالث: من اإلنس والجن، لاله ابن السابب
ى{ ]النحل : لوله تعالى:  ُرهُْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ولكن ٌبمٌهم إلى ولت  ، أي:"[ٔٙ}َولَِكْن ٌَُإّخِ

 .(٘)"محدد هو نهاٌة آجالهم
ٌمول: ولكن بحلمه ٌإخر هإالء الظلمة فبل ٌعاجلهم بالعموبة )إلى أجل  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"مسمى( ٌمول: إلى ولتهم الذي ولت لهم
إلى الساعة، ألن كفار هذه األمة أخر عذابها  ٌإخر المشركٌن" لال ٌحٌى بن سبلم: 

 .(2)"النفخة األولى باالستبصال إلى
ٌَْستَْمِدُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:   ، أي:"[ٔٙ}فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم اَل ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل 

 .(1)"فإذا جاء أجلهم ال ٌتؤخرون عنه ولتًا ٌسًٌرا، وال ٌتمدمون
 .(5)"وهو انمضاء عمرهم لال الواحدي:" 
عن الهبلن  {ال ٌستؤخرون}ٌمول: فإذا جاء الولت الذي ولت لهبلكهم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"له حتى ٌستوفوا آجالهم {وال ٌستمدمون}ساعة فٌمهلون 
فلٌحذروا ما داموا فً ولت اإلمهال لبل أن ٌجًء الولت الذي ال  لال السعدي:أي:" 
 .(ٔٔ)"إمهال فٌه
نرى أنه إذا حضر أجله فبل ٌإخر ساعة، وال ٌمدم، ما لم ٌحضر أجله،  لال الزهري:" 

 .(ٕٔ)"فإن هللا ٌإخر ما شاء، وٌمدم ما شاء
 الفوابد:
 بٌان العلة فً ترن الظلمة ٌتمادون زمنا فً الظلم والشر والفساد. -ٔ

ٌَْها ِمْن َدابٍَّة{  ، لال تعالى:عموم البلوى بالذنوب -ٕ ُ النَّاَس بِظُْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ }َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ
ا ٌَْمِض َما ٘ٗوفى آٌة: }على ظهرها{ ]فاطر:  [،ٔٙ]النحل:  [، ولوله تعالى: }َكبلَّ لَمَّ

 [.ٖٕأََمَرهُ{ ]عبس: 
 .- ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -ما من عالم إال وله زلة، أبى هللا أن تكون العصمة لؽٌر نبٌه  -ٖ
ُ النَّاَس بِظُْلِمِهْم  سبحانه، لال تعالى:إنما هو تفضل من هللا  الجنة أن دخول -ٗ }َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ

َها ِمْن َدابٍَّة{ ٌْ  :لموله عز وجل فً إخباره عن كبلم أهل الجنة وؼبطتهم بماو ،َما تََرَن َعلَ
، وفٌه الرد على المعتزلة الذٌن ٌرون [ْٖ٘ن فَْضِلِه { ]فاطر : }الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُممَاَمِة مِ 

 .دخول الجنة استحماق بالعملأن 
والحك أن دخول الجنة إنما هو بفضل هللا أوال وأخٌرا، ولٌس للعبد على ربه أي 
استحمالا ؼٌر أن هللا تعالً أوجب على نفسه أنه ال ٌظلم عمل عامل من ذكر أو أنثً، 

 نفسها إنما هً تفضٌل من هللا تعالى. واألسباباألسباب دخول الجنة،  فجعل العمل من

                                                             

 .2ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٙٙ٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٙٙ٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٙٙ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٔٙالوجٌز: (5)
 .ٖٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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سددوا ولاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن ٌدخل أحدكم عمله الجنة  وفً الحدٌث:"
 .(ٔ)"لالوا وال أنت ٌا رسول هللا لال وال أنا إال أن ٌتؽمدنى هللا بمؽفرة ورحمة

معصٌة العصاة وٌرى مخالفة األمر ثم ال ٌشاهد بٌان حلمه سبحانه وتعالى، فهو الذي  -٘
ٌستفزه ؼضب وال ٌعترٌه ؼٌظ وال ٌحمله على المسارعة إلى االنتمام مع ؼاٌة االلتدار 

 .(ٕ)عجلة وطٌش
له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق، والعصٌان حٌث فاهلل تعالى 

هم فور صدورها منهم; فإن أمهلهم ولم ٌعاجلهم بالعموبة لٌتوبوا، ولو شاء ألخذهم بذنوب
الذنوب تمتضً تَرتُِّب آثارها علٌها من العموبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه 

 هو الذي التضى إمهالهم
 

 المرآن
ِ َما ٌَْكَرُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب أَن  لَُهُم اْلُحْسنَى اَل َجَرَم أَن  لَُهمُ  الن اَر َوأَن ُهْم  }َوٌَْجعَلُوَن َّلِل 

 [ٕٙ({ ]النحل : ُٕٙمْفَرطُوَن )
 التفسٌر:

ومن لبابحهم: أنهم ٌجعلون هلل ما ٌكرهونه ألنفسهم من البنات، وتمول ألسنتهم كذًبا: إن لهم حسن 
 العالبة، حمًا أن لهم النار، وأنهم فٌها َمتْروكون َمْنسٌون.

ِ َما لوله تعالى:  ومن لبابحهم: أنهم ٌجعلون  ، أي:"[ٌَْٕٙكَرهُوَن{ ]النحل : }َوٌَْجعَلُوَن ّلِِلَّ
 .(ٖ)"هلل ما ٌكرهونه ألنفسهم من البنات

ٌجعلونهن هلل تعالى، « البنات» ..وٌجعلون هلل ما ٌكرهونه ألنفسهم لال الطبري:" 
 .(ٗ) "وزعموا أن المبلبكة بنات هللا

 .(٘)"ألنفسكمتجعلون لً البنات وتكرهون ذلن  ٌمول: لال الضحان:" 
 .(ٙ)"وهن الجواري لال السدي:" 
وتمول ألسنتهم  ، أي:"[ٕٙ}َوتَِصُؾ أَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهُم اْلُحْسنَى{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"كذبًا: إن لهم حسن العالبة
وذلن أنهم كانوا ٌبدون اإلناث من أوالدهم، وٌستبمون الذكور منهم،  لال الطبري:" 

 .(1)" وٌمولون: لنا الذكور وهلل البنات
 ، وجهان:[ٕٙ}َوتَِصُؾ أَْلِسَنتُُهُم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهُم اْلُحْسَنى{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

وهو لول كفار لرٌش. لاله أحدهما : أن لهم البنٌن مع جعلهم هلل ما ٌكرهون من البنات، 
 .(ٓٔ)، ولتادة(5)مجاهد
 .(ٔٔ)"الؽلمان :«إن لهم الحسنى» ـأي ٌتكلمون ب لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)الثانً : معناه أن لهم من هللا الجزاء الحسن، لاله الزجاج

                                                             

، رلم 2ٕٔٔ/ٗ( ، ومسلم )ٕٓٔٙ، رلم 2ٖٖٕ/٘( ، والبخارى )1ٖٕٙٙ، رلم 2ٖٕ/ٙأخرجه أحمد )(ٔ)
ٕ1ٔ1). 
 .ٖٓٔانظر: الممصد األسنة، أبو حامد الؽزالً: (ٕ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٕٕ/2(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .12ٕٕ/2(:صٖٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12ٕٕ/2(:صٕٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .11ٕٕ/2(:صٕ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .11ٕٕ/2(:صٕ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ولال ابن لتٌبة: "أي: الجنة"
 .(ٕ)"حمًا أن لهم النار أي:"، [ٕٙ}اَل َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر{ ]النحل : لوله تعالى: 
ٌمول تعالى ذكره: حما واجبا أن لهإالء المابلٌن هلل البنات، الجاعلٌن له ما  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"ٌكرهونه ألنفسهم، وألنفسهم الحسنى عند هللا ٌوم المٌامة النار
 ، وجوه:[ٕٙ}اَل َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

 . (ٗ)أحدهما : معناه: حماً أن لهم النار
 .(٘)الثانً : معناه: لطعاً أن لهم النار
 .(ٙ)الثالث : التضى فعلهم أن لهم النار

 .(2)فعلهم أن لهم النار . لاله الزجاجكسب الرابع: 
 .(1)الخامس : معناه: بلى إن لهم النار ، لاله ابن عباس

 .(5)"وأنهم فٌها َمتْروكون َمْنسٌون ، أي:"[ٕٙ]النحل : }َوأَنَُّهْم ُمْفَرطُوَن{ لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌمول تعالى ذكره: وأنهم مخلفون متروكون فً النار، منسٌون فٌها لال الطبري:" 
 ، وجوه:[ٕٙ}َوأَنَُّهْم ُمْفَرطُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)وبه لال الفراء، (ٕٔ)، وداود بن ابً هند(ٔٔ)أحدها : معناه: منسٌون، لاله مجاهد
 .(ٗٔ)"خلفتهم ونسٌتهم: أي ،والعرب تمول: أفرطت منهم ناسا لال الفراء:" 
 .(٘ٔ)"منسٌون مضٌعون ولال سعٌد بن جبٌر:" 

الثانً : مضٌّعون ، لاله الحسن
(ٔٙ). 

 .(2ٔ)"مضاعون ولال لتادة:" 
 .(1ٔ)الثالث : مبعدون فً النار ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(5ٔ)النار ، لاله الضحانالرابع : متروكون فً 

ٌنسون فٌها  وفً لفظ"" .(ٕٓ)"متروكون فً النار، منسٌون فٌها ولال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕٔ)"أبدا

ابن ، وبه لال (ٕ)، ولتادة(ٔ)، لاله الحسن ُمْعَجلُوَن إلى النار ممّدمون إلٌهاالخامس : معناه: 
  .(ٖ)لتٌبة

                                                             

 .ٕٗٗؼرٌب المرآن:  (ٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٖٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٖٕ/2ٔخرجه الطبري: (٘ٔ)
 . 5ٙٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:(ٙٔ)
 .ٖٖٕ/2ٔخرجه الطبري: (2ٔ)
 . 5ٙٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:(1ٔ)
 .ٕٖٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٖٖٕ/2ٔخرجه الطبري: (ٕٓ)
 .11ٕٕ/2(:صٕٙ٘٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٗ)"معجل بهم إلى النار لال الحسن:" 
إلٌه وسابمكم "حتى أي: متمدمكم  ،(٘)«أنا فََرطكم على الحوض»:-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه لول النبً 

 :(ٙ)ولال المطامً ،تَِرُدوهُ"
ادِ ف اطٌ ِلُورَّ ل فُرَّ  اْستَْعَجلُونا وكانُوا ِمْن َصَحابَِتنا ... كَما تَعَجَّ
 المتؤخرون.: «الوّراد»: المتمدمون فً طلب الماء ، و«الفّراط»و

 .(2)"ٌمال: فرط منً ما لم أحسبه لال ابن لتٌبة:" 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب المول الذي اخترناه، وذلن أن اإلفراط  لال الطبري:"

الذي هو بمعنى التمدٌم، إنما ٌمال فٌمن لَدم ممَدما إلصبلح ما ٌمدم إلٌه إلى ولت ورود من لدمه 
النار من أهلها إلصبلح شًء فٌها لوارد ٌرد علٌها فٌها فٌوافمه علٌه، ولٌس بممدم من لدم إلى 

ل له. فإذا كان معنى ذلن اإلفراط الذي هو تؤوٌل  م إلٌها لعذاب ٌُعجَّ مصلحا، وإنما تَمَّدم َمن لُّدِ
وجه فً الصحة، صّح المعنى اآلخر، وهو اإلفراط الذي بمعنى  التعجٌل ففسد أن ٌكون له
أنه ٌُحكى عن العرب: ما أَْفرطت ورابً أحًدا: أي ما َخلَّفته; وما فرطته: التخلٌؾ والترن. وذلن 

 .(1)"أي لم أخلفه
كانوا مفرطٌن فً سوء  ، لال الفراء:"(5)بكسر الراء وتخفٌفها «ُمْفِرطون»ولرأ نافع :

 .(ٓٔ)"العمل ألنفسهم فً الذنوب
 

 المرآن
ِ لَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن  ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِلٌُُّهُم اْلٌَْوَم َولَُهْم َعذَاٌب }تَاَّلل  لَْبِلَن فََزٌ َن لَُهُم الش 

 [ٖٙ({ ]النحل : ٖٙأَِلٌٌم )
 التفسٌر:

فحسَّن لهم الشٌطان ما عملوه من الكفر  -أٌها الرسول-تاهلل لمد أرسلنا رسبل إلى أمم ِمن لبلن 
 توّلٍ إؼواءهم فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب ألٌم موجع.والتكذٌب وعبادة ؼٌر هللا، فهو م

                                                                                                                                                                               

 .11ٕٕ/2(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .11ٕٕ/2(:ص2ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
أتدرون أى ٌوم هذا وأى شهر هذا وأى بلد هذا لالوا هذا بلد حرام وشهر حرام وٌوم حرام لال أال » الحدٌث (٘)

ودماءكم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فى بلدكم هذا أال وإنى فرطكم على الحوض أنتظركم وإن أموالكم 
وأكاثر بكم األمم فبل تسودوا وجهى أال ولد رأٌتمونى وسمعتم منى وستسؤلون عنى فمن كذب على فلٌتبوأ ممعده 

 .«ن ال تدرى ما أحدثوا بعدنمن النار أال وإنى مستنمذ أناسا ومستنمذ منى أناس فؤلول ٌا رب أصحابى فٌمول إن
( . وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى ٖٕٗٗ٘، رلم ٕٔٗ/٘حدٌث رجل من الصحابة: أخرجه أحمد )

 ( .5ٖٕٕ، رلم: ٖٔ٘/٘( ، وابن أبى عاصم فى اآلحاد )55ٓٗ، رلم ٗٗٗ/ٕ)
 إسناد صحٌح.( : هذا 2ٕٓ/ٖ( . لال البوصٌرى )2ٖ٘ٓ، رلم ٙٔٓٔ/ٕحدٌث ابن مسعود: أخرجه ابن ماجه )

ومن ؼرٌب الحدٌث: "فرطكم على الحوض": أى متمدمكم، ومعناه: أنا أولكم لدوما على الحوض. "فلٌتبوأ": أى: 
 لٌنزل منزله من النار.

 .5ٕٓٔ سنة ،لٌدن طبعة، المطامً دٌوان فً البٌت(ٙ)
 ٌؤتً حتى األرشٌة، فٌصلحون الواردة، ٌتمدمون الذٌن: والفراط تمدمونا، ٌرٌد أعجلونا، أي: استعجلونا: ٌمول
 إلصبلح الورد، إلى تمدمهم: وفراطة( لتل باب من) فرطا ٌفرطهم الموم وفرط: فرط: اللسان وفً. بعدهم الموم
. البٌت الخ...  فاستعجلونا: المطامً لال الفراط; وهم فارط، فؤنا فٌها، والسمً الحٌاض ومدر والدالء، األرشٌة
 .تمدم كما: موضع فً تعجل كما: الصحاح وفً
 .ٕٗٗانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕ٘/2ٔ، وتفسٌٌر الطبري:1ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (5)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
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ِ لَمَْد أَْرَسْلنَا إَِلى أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن{ ]النحل : لوله تعالى:  تاهلل لمد أرسلنا رسبل  ، أي:"[ٖٙ}تَاّلِلَّ
 .(ٔ)" -أٌها الرسول-إلى أمم ِمن لبلن 

 .(ٕ)"ٌعنً: من أهلن بالعذاب من األمم السالفة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ٌمول تعالى ذكره ممسما بنفسه عز وجل لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وهللا ٌا دمحم لمد  لال الطبري:" 

أرسلنا رسبل من لبلن إلى أممها بمثل ما أرسلنان إلى أمتن من الدعاء إلى التوحٌد هلل، وإخبلص 
 .(ٖ)"بالطاعة، وخلع األنداد واآللهة العبادة له، واإلذعان له 

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  فحسَّن لهم الشٌطان ما  ، أي:"[ٖٙ}فََزٌََّن لَُهُم الشَّ
 .(ٗ)"عملوه من الكفر والتكذٌب وعبادة ؼٌر هللا

 .(٘)"ٌمول: فالشٌطان ناصرهم الٌوم فً الدنٌا لال الطبري:" 
ٌَْوَم{ ]النحل :  }فَُهوَ لوله تعالى:  متوّلٍ إؼواءهم فً  فالشٌطان ، أي:"[َٖٙوِلٌُُّهُم اْل
 .(ٙ)"الدنٌا

ٌمول: فحسن لهم الشٌطان ما كانوا علٌه من الكفر باهلل وعبادة األوثان  لال الطبري:" 
 .(2)"ممٌمٌن، حتى كذبوا رسلهم، وردوا علٌهم ما جاءوهم به من عند ربهم

 .(1)"وإلى ٌوم المٌامة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(5)"أي: لرٌنهم فً النار لال ابو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)"الشٌطان ولٌهم فً اآلخرة :ٌعنً ولال مماتل:" 
ولهم فً اآلخرة عذاب ألٌم  ، أي:"[ٖٙ}َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"موجع
 .(ٕٔ)"وجٌع  :ٌعنى لال مماتل:" 
فً اآلخرة عند ورودهم على ربهم، فبل ٌنفعهم حٌنبذ والٌة الشٌطان،  الطبري:أي:"لال  

 .(ٖٔ)"وهً لهم فً اآلخرة أضر وال هً نفعتهم فً الدنٌا، بل ضرتهم فٌها
فهذا تهدٌد لكفار مكة أنه ٌصٌبهم مثل ما أصابهم، وهو  لال ابو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٗٔ)"على أذاهمتعزٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لٌصبر 
 :[ٖٙ-ٕٙفوابد الىٌتٌن:]

بٌان سوء اعتماد الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة وهو أنهم ٌنسبون إلى نفوسهم الحسنى  -ٔ
 وٌجعلون هلل ما ٌكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم.

}َوالتٌِِّن  ، [ٔ: }َواْلفَْجِر{ ]الفجر : نحو، بٌان ان هللا ٌمسم بنفسه وبما شاء من خلمه -ٕ
ٌْتُوِن{ ]التٌن :   به الممسم أن ٌرون كمالن العلم أهل بعض أن إال ذلن إلى وما ،[َٔوالزَّ

 .وهكذا التٌن ورب الفجر، ورب: تمدٌره محذوؾ
 بٌان أن هللا أرسل رسبل إلى أمم سبمت وأن الشٌطان زٌن لها أعمالها فخذلها. -ٖ

                                                             

 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .25ٕ/ٕبحر العلوم: (5)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .25ٕ/ٕ:بحر العلوم (ٗٔ)



ٕٙٗ 
 

  من جراء ما ٌلماه من المشركٌن.تمرٌر النبوة وتسلٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ
 

 المرآن
ٌَْن اْلِكتَاَب إاِل  ِلتُبٌََِّن لَُهُم ال ِذي اْختَلَفُوا فٌِِه َوهًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْؤمِ  ({ ٗٙنُوَن )}َوَما أَْنَزْلنَا َعلَ

 [ٗٙ]النحل : 
 التفسٌر:

ما اختلفوا فٌه من الدٌن واألحكام; لتموم إال لتوضح للناس  -أٌها الرسول-وما أنزلنا علٌن المرآن 
الحجة علٌهم ببٌانن الذي ال ٌترن الباطل مسلكا إلى النفوس، ولكون المرآن هدى ال ٌترن مجااًل 

 للحٌرة، ورحمة للمإمنٌن فً اتباعهم الهدى ومجانبتهم الضبلل.
ٌَْن اْلِكتَاَب إِالَّ ِلتُبٌَِّنَ لوله تعالى:   ، أي:"[ٗٙلَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فٌِِه{ ]النحل :  }َوَما أَْنَزْلنَا َعلَ

إال لتوضح للناس ما اختلفوا فٌه من الدٌن واألحكام; لتموم  -أٌها الرسول-وما أنزلنا علٌن المرآن 
 .(ٔ)"الحجة علٌهم ببٌانن الذي ال ٌترن الباطل مسلكا إلى النفوس

: وما أنزلنا ٌا دمحم علٌن كتابنا وبعثنان رسوال ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 
إلى خلمنا إال لتبٌن لهم ما اختلفوا فٌه من دٌن هللا، فتعرفهم الصواب منه، والحك من الباطل، 

 .(ٕ)"وتمٌم علٌهم بالصواب منه حجة هللا الذي بعثن بها
لال تعالى لرسوله : أنه إنما أنزل علٌه الكتاب لٌبٌن للناس الذي ٌختلفون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"فٌه ، فالمرآن فاصل بٌن الناس فً كل ما ٌتنازعون فٌه
الفرق بٌن التبٌٌن والتمٌٌز، أن فً التبٌٌن طلب العلم، ولٌس فً التمٌٌز  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)"مع علمه بهماطلب العلم، فإن الرجل ٌمٌز بٌن الجٌد والردىء 
ولكون المرآن هدى ال  ، أي:"[ٗٙ}َوهًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(٘)"ٌترن مجاالً للحٌرة، ورحمة للمإمنٌن فً اتباعهم الهدى ومجانبتهم الضبلل
 .(ٙ)"ما أنزلناه علٌن إال للهداٌة والرحمة: أي" لال الزجاج:" 
ٌمول: وهدى بٌانا من الضبللة، ٌعنً بذلن الكتاب، ورحمة لموم ٌإمنون  الطبري:"لال  

به، فٌصدلون بما فٌه، وٌمرون بما تضمن من أمر هللا ونهٌه، وٌعملون به، وعطؾ بالهدى على 
موضع لٌبٌن، ألن موضعها نصب. وإنما معنى الكبلم: وما أنزلنا علٌن الكتاب إال بٌانا للناس 

 .(2)"فٌه هدى ورحمة فٌما اختلفوا
معناه: أن الكتاب هدى ورحمة للمإمنٌن، ولٌل: إن الرسول هدى  لال السمعانً:" 

 .(1)"ورحمة للمإمنٌن
 .(5)"} َوهًُدى { أي : للملوب ، } َوَرْحَمةً { أي : لمن تمسن به لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
، وفً اآلٌة لعباده من وحٌه فً كتابهبٌان مهمة رسول هللا وأنها بٌان ما أنزل هللا تعالى  -ٔ

لال تعالى: }َوَما وكما أثبت هللا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص اإلٌضاح والتبٌٌن ونفى عنه الهداٌة التامة، 
أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْمًِ َعْن َضبلَلتِِهْم إِْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن ٌُْإِمُن بِآٌاتَِنا فَُهْم ُمْسِلُموَن{ . ]النمل: 

1ٔ] 

                                                             

 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)



ٕٙ٘ 
 

 بٌان كون المرآن الكرٌم هدى ورحمة للمإمنٌن الذٌن ٌعملون به. -ٕ
أن هللا لد جعل للهداٌة والثبات أسباباً، كما جعل للضبلل والزٌػ أسباباً; فمن ذلن أن هللا  -ٖ

سبحانه أنزل الكتاب، وأرسل الرسول لٌبٌن للناس ما اختلفوا فٌه، كما لال تعالى: }َوَما 
ٌَْن اْلِكتَاَب إِالَّ ِلتُبٌََِّن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فٌِِه وَ  هُدًى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ أَْنَزْلَنا َعلَ

; فبإنزال الكتب وإرسال الرسول، لطع العذر وألام الحجة، كما لال تعالى: [ٗٙ]النحل:
سُِل{  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  .[٘ٙٔ]النساء:}ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

 
 المرآن

ُ أَْنَزَل ِمَن الس َماِء َماًء فَأَحْ  ٌَْسَمعُوَن )}َوّللا  ({ ٌَ٘ٙا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم 
 [٘ٙ]النحل : 
 التفسٌر:

وهللا أنزل من السحاب مطًرا، فؤخرج به النبات من األرض بعد أن كانت لاحلة ٌابسة، إن فً 
الوحدانٌة، لموم ٌسمعون،  إنزال المطر وإنبات النبات لَدلٌبل على لدرة هللا على البعث وعلى

 وٌتدبرون، وٌطٌعون هللا، وٌتمونه.
ُ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]النحل : لوله تعالى:  وهللا أنزل من السحاب  ، أي:"[٘ٙ}َوَّللاَّ
 .(ٔ)"مطًرا
 .(ٕ)"المطر :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره منبه خلمه على حججه علٌهم فً توحٌده، وأنه ال تنبؽً  لال الطبري:" 

األلوهٌة إال له، وال تصلح العبادة لشًء سواه: أٌها الناس معبودكم الذي له العبادة دون كل 
 .(ٖ)"ٌعنً: مطرا {،أنزل من السماء ماء}شًء، 

ٌَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ ]اللوله تعالى:  فؤخرج به النبات من  ، أي:"[٘ٙنحل : }فَؤَْح
 .(ٗ)"األرض بعد أن كانت لاحلة ٌابسة

 .(٘)"بالنبات  لال مماتل:" 
األرض الٌابسة التً لٌس فٌها نبات فٌحٌٌها بالمطر وتنبت بعد إذ " لال ٌحٌى بن سبلم: 

 .(ٙ)"لم ٌكن فٌها نبات
ٌمول: فؤنبت بما أنزل من ذلن الماء من السماء األرض المٌتة التً ال  لال الطبري:" 

 .(2)"بعد ما هً مٌتة ال شًء فٌها {بعد موتها}زرع بها وال عشب وال نبت 
وكما جعل تعالى المرآن حٌاة للملوب المٌتة بكفرها ، كذلن ٌحًٌ هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)" األرض بعد موتها بما ٌنزله علٌها من السماء من ماء
إن فً إنزال المطر  ، أي:"[٘ٙ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَْسَمعُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

ى البعث وعلى الوحدانٌة، لموم ٌسمعون، وٌتدبرون، وإنبات النبات لَدلٌبل على لدرة هللا عل
 .(5)"وٌطٌعون هللا، وٌتمونه

 .(ٓٔ)"المواعظ  {لموم ٌسمعون}ٌمول إن فً المطر والنبات لعبرة وآٌة،  لال مماتل:" 

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)



ٕٙٙ 
 

فٌعلمون أن الذي أحٌا هذه األرض المٌتة حتى أنبتت لادر على  " لال ٌحٌى بن سبلم: 
 .(ٔ)"أن ٌحًٌ الموتى; ألن المشركٌن ال ٌمرون بالبعث

ٌمول تعالى ذكره: إن فً إحٌابنا األرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء  لال الطبري:" 
ل: لموم ٌسمعون ٌمو {،لموم ٌسمعون}من ماء لدلٌبل واضحا، وحجة لاطعة، عذر من فكر فٌه 
 .(ٕ)"هذا المول فٌتدبرونه وٌعملونه، وٌطٌعون هللا بما دلهم علٌه

 .(ٖ)" أي : ٌفهمون الكبلم ومعناه، {لموم ٌسمعون} لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
دلٌل البعث والحٌاة الثانٌة إحٌاء األرض بعد موتها فالمادر على إحٌاء األرض بعد  -ٔ

 بعد فنابهم وببلهم.موتها لادر على إحٌاء األموات 
وهذه النعمة العظٌمة من جملة األدلة الدالة على وجوب إفراد : نعمة إنزال المطربٌان  -ٕ

 هللا بالعبادة.
 

 المرآن
ٌِْن فَْرٍث َوَدٍم لَبَنًا َخاِلًصا َسائِ  ا فًِ بُطُوِنِه ِمْن بَ اِربٌَِن غًا ِللش  }َوإِن  لَكُْم فًِ اْْلَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِمٌكُْم ِمم 

 [ٙٙ({ ]النحل : ٙٙ)

 التفسٌر:
لَعظة، فمد شاهدتم أننا نسمٌكم من  -وهً اإلبل والبمر والؽنم-فً األنعام  -أٌها الناس-وإن لكم 

وبٌن دم خالًصا من كل الشوابب، لذٌذًا  -وهو ما فً الَكِرش-ضروعها لبنًا خارًجا من بٌن فَْرث 
 ال ٌَؽَصُّ به َمن َشِربَه.

فً  -أٌها الناس-وإن لكم  ، أي:"[ٙٙ]النحل : {}َوإِنَّ لَكُْم فًِ اأْلَْنعَاِم لَِعْبَرةً ى:لوله تعال 

 .(ٗ)"لَعظة -وهً اإلبل والبمر والؽنم-األنعام 
ِن فَْرٍث َوَدٍم َلبَنًا َخاِلًصا َسابِؽًا ِللشَّاِربٌَِن{ ]النحل لوله تعالى:  ٌْ ا فًِ بُطُونِِه ِمْن بَ }نُْسِمٌكُْم ِممَّ

وهو ما فً -فمد شاهدتم أننا نسمٌكم من ضروعها لبنًا خارًجا من بٌن َفْرث  ، أي:"[ٙٙ :
 .(٘)"وبٌن دم خالًصا من كل الشوابب، لذٌذًا ال ٌَؽَصُّ به َمن َشِربَه -الَكِرش
ٌمول: نسمٌكم لبنا، نخرجه لكم من بٌن فرث ودم خالصا: ٌمول: خلص  لال الطبري:" 

ٌسوغ لمن شربه فبل ٌؽص به كما ٌؽص الؽاص  ،فلم ٌختلطا بهمن مخالطة الدم والفرث، 
 .(ٙ)"ببعض ما ٌؤكله من األطعمة. ولٌل: إنه لم ٌؽص أحد باللبن لط

ٌمول: ففً هذا اللبن الذي أخرجه هللا من بٌن  لال ٌحٌى بن سبلم وابن أبً زمنٌن:" 
لادر على أن ٌحًٌ فرث ودم آٌة لموم ٌعملون، فٌعلمون أن الذي أخرجه من بٌن فرث ودم 

 .(2)"الموتى
ٌِْن فَْرٍث َوَدٍم لَبًَنا َخاِلًصا{ ]النحل : وفً لوله تعالى:}   ، وجهان:[ِٙٙمْن بَ

 .(1)أحدهما : خالصاً من الفرث والدم
 .(5)"من المذر لال مماتل:" 

                                                             

 .2ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓٗ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:2ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .52ٔ/ٖوالعٌون:انظر: النكت  (1)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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ما ٌكون فً الكرش ٌمال أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فٌها  :«الفرث» لال النحاس:" 
 .(ٔ)"والمعنى أن الطعام ٌكون فٌه ما فً الكرش وٌكون منه الدم ثم ٌخلص اللبن من الدم
، ومنه لول (ٕ)الثانً : أن المراد من الخالص هنا األبٌض ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

 :(ٖ)النابؽة
 ...  بخالصِة األردان ُخْضر المناكب ٌصونون أجساداً لدٌمها نعٌُمها 

 ، ٌعنً: من حمابل السٌوؾ.«خضر المناكب»أي: بٌض األكمام ، و ،«خالصة األردان»فـ
 ، وجوه:[َٙٙسابِؽًا ِللشَّاِرِبٌَن{ ]النحل : وفً لوله تعالى:} 
 .(ٗ). لاله النحاسأي سهبل ال ٌشجً به من شربهأحدها : 

 .(٘)الماورديالثانً: حبلل للشاربٌن. ذكره 
 . (ٙ)الثالث : معناه: ال تعافه النفس

 .(2)لال الماوردي :"ولٌل : إنه ال ٌؽص أحد باللبن"
 .(1)"ٌسٌػ من ٌشربه وهو ال ٌسٌػ الفرث والدم لال مماتل:" 
إن ابن عباس شرب لبنا فمال له مطرؾ: هل تمضمضت؟ فمال ما :"عن ابن سٌرٌن  

أبالٌه بالة، اسمح ٌسمح لن. فمال لابل: إنه ٌخرج من بٌن فرث ودم. فمال ابن عباس: لد لال هللا: 
 .(5){"لبنا خالصا سابؽا للشاربٌن}

 الفوابد:
، الفابدة والمنفعةمما أفاد الناس من البهابم ألبانها التً هً كاللحم فً نعمة اللبن: فإنه  -ٔ

ولد جعل هللا تعالى اللبن أول ألوات المولودٌن، فركب فً األم الحنو والشفمة على 
 .المولود، وأهمها العلوؾ علٌه إلى أن ٌسعى عنها

اللبن نعمة ال توصؾ على هذه البشرٌة; ألن مصالح العباد كلهم لابمة علٌه فإن 

وهذا اللبن ٌخرج من بطون األنعام من فً معظم وجباتهم الؽذابٌة وخاصة الصؽار، 
بٌن الفرث والدم خالًصا بٌاضه وطعمه وحبلوته، فانظر كٌؾ ٌكون الطعام فً المعدة، 
فإذا نضج ذهب ألساًما للدم والعظم واللحم، ولسم ٌصٌر لبنًا والبالً فضبلت من روث 

شاربٌن ال ٌؽص وبول، وال ٌمتزج لسم بآخر وال ٌتؽٌر به فٌخرج اللبن خالًصا سابؽًا لل
 به أحد.

هذا اللبن الذي تدره ضروع األنعام مستخلص من بٌن فرث ودم، والفرث فإن 
ما ٌتبمى فً الكرش بعد الهضم، وامتصاص األمعاء للعصارة التً تتحول إلى دم، هذا 
الدم الذي ٌذهب إلى كل خلٌة فً الجسم، فإذا صار إلى ؼدد اللبن فً الضرع تحول إلى 

 هللا العجٌب، الذي ال ٌدري أحد كٌؾ ٌكون. لبن ببدٌع صنع
وعملٌة تحول الخبلصات الؽذابٌة فً الجسم إلى دم، وتؽذٌة كل خلٌة بالمواد 
التً تحتاج إلٌها من مواد هذا الدم، عملٌة عجٌبة فابمة العجب، وهً تتم فً الجسم فً 

الؽرٌب عملٌات كل ثانٌة، كما تتم عملٌات االحتراق، وفً كل لحظة تتم فً هذا الجهاز 
هدم وبناء مستمرة، ال تكؾ حتى تفارق الروح الجسد. . . ، وال ٌملن إنسان سوي 
الشعور أن ٌمؾ أمام هذه العملٌات العجٌبة ال تهتؾ كل ذرة فٌه بتسبٌح الخالك المبدع 

                                                             

 .1ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .52ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔدٌوانه:  (ٖ)
 .1ٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .52ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .52ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .52ٔ/ٖالنكت والعٌون:(2)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .11ٕٕ/2(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)



ٕٙ1 
 

لهذا الجهاز اإلنسانً، الذي ال ٌماس إلٌه أعمد جهاز من صنع البشر، وال إلى خلٌة 
 ٌاه التً ال تحصى.واحدة من خبل

ووراء الوصؾ العام لعملٌات االمتصاص والتحول واالحتراق تفصٌبلت تدٌر 
 العمل، وعمل الخلٌة الواحدة فً الجسم فً هذه العملٌة عجب ال ٌنمضً التؤمل فٌه.

ولد بمً هذا كله سرا إلى عهد لرٌب، وهذه الحمٌمة العلمٌة التً ٌذكرها المرآن 
رث ودم لم تكن معروفة لبشر، وما كان بشر فً ذلن العهد هنا عن خروج اللبن من ف

الكاملة ، وما ٌملن إنسان ٌحترم  لٌتصورها فضبل على أن ٌمررها بهذه الدلة العلمٌة
عمله أن ٌماري فً هذا أو ٌجادل ، ووجود حمٌمة واحدة من نوع هذه الحمٌمة ٌكفً 

ا كانت تجهل ٌومذان هذه وحده إلثبات الوحً من هللا بهذا المرآن ، فالبشرٌة كله
 الحمٌمة.

ٌحمل أدلة الوحً من هللا فً  -ٌعبر هذه الحمابك العلمٌة البحتة  -والمرآن 
خصابصه األخرى لمن ٌدرن هذه الخصابص وٌمدرها; ولكن ورود حمٌمة واحدة على 

 .(ٔ)هذا النحو الدلٌك ٌفحم المجادلٌن المتعنتٌن
األنعام، فرؼم تعدد منافع األنعام فً حٌاتهم فهً  خاتمة النعم فً هذه النعمةنعمة اللحم:  -ٕ

كذلن ٌإكل لحمها وهو أعلى أنواع األطعمة، وعلٌه اعتماد كبٌر فً حٌاة الناس، بل إن 
 شعوبًا كثٌرة تعٌش على الرعً والتجارة باألنعام البلحمة.

ومما سبك ٌتبٌن لنا أن هذه النعم الكثٌرة فً األنعام تستحك الشكر هلل 
واالعتراؾ بوحدانٌته وإفراده بالعبادة وإخبلص الطاعة له، وهذا هو الممصود األعظم 

 .من التركٌز بهذه النعم الجلٌلة
 

 المرآن
ْعِملُوَن }َوِمْن ثََمَراِت الن ِخٌِل َواْْلَْعنَاِب تَت ِخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا إِن  فًِ ذَِلَن آَلًٌَة ِلمَْوٍم ٌَ 

 [1ٙ({ ]النحل : 1ٙ)
 التفسٌر:

وهذا لبل -وِمن نِعَمنا علٌكم ما تؤخذونه من ثمرات النخٌل واألعناب، فتجعلونه خمًرا ُمْسِكًرا 
 وطعاًما طًٌبا. إن فٌما ذكر لَدلٌبل على لدرة هللا ِلموٍم ٌعملون البراهٌن فٌعتبرون بها. -تحرٌمها
تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا{ ]النحل :  ْعنَابِ }َوِمْن ثََمَراِت النَِّخٌِل َواأْلَ لوله تعالى: 
-فتجعلونه خمًرا ُمْسِكًرا ، وِمن نِعَمنا علٌكم ما تؤخذونه من ثمرات النخٌل واألعناب ، أي:"[2ٙ

 .(ٕ)" وطعاًما طًٌبا -وهذا لبل تحرٌمها
تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا{ ]النحل  }َوِمْن ثََمَراِت النَِّخٌِل َواأْلَْعنَابِ لوله تعالى:وفً  
 ، وجوه من التفسٌر:[2ٙ: 

: التمر والرطب والزبٌب . وأنزلت هذه اآلٌة «الرزق الحسن»الخمر، و :«السكر»أحدها : أن 
ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر  لبل تحرٌم الخمر ثم حرمت من بعد بموله: َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدة :  . وهذا لول ابن [5َٓواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
، (ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)، والحسن(٘)، وابن عباس(ٗ)، وابن عمر(ٖ)مسعود
 :(ٙ)، ومن ذلن لول األخطل(٘)، وابن لتٌبة(ٗ)اء، والفر(ٖ)، وابن ابً لٌلى(ٕ)جبٌر

                                                             

 .1ٕٓٔ/ٗانظر: فً ظبلل المرآن: (ٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .1ٙ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
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اُء والسََّكرُ   ببس الصُّحاةُ وببس الشَّْرُب َشْربُُهُم ... إذا َجَرى فٌهم الُمزَّ
 : نوع من النبٌذ المسكر.«المزاء»: الخمر ، و«السكر»و 

 .(2)"هً الخمر لبل أن تحرم. والرزق الحسن الزبٌب والتمر وما أشبههما لال الفراء:" 
م من شرابه، والرزق الحسن: ما أحّل من ثمرته«: السََّكر»" لال ابن عباس:  .(1)"ما ُحّرِ

الثمر «: الرزق الحسن»و، وما أشبهه :«النبٌذ»الخل، و :«السكر» لال ابن عباس:" 
 .(5)"والزبٌب وما أشبهه

ورزلا }فحرم هللا بعد ذلن السكر، مع تحرٌم الخمر ألنه منه، ثم لال:  لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)"فهو الحبلل من الخل والزبٌب والنبٌذ وأشباه ذلن، فؤلره هللا وجعله حبلال للمسلمٌن {حسنا

 .(ٔٔ)"السكر الحرام منه، الرزق الحسن زبٌبه وخله وعنبه ومنافعه لال ابن عباس:" 
نبٌذ، والرزق الحسن، فنسختها هذه اآلٌة إنما الخمر السكر ال لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)"والمٌسر

 واختلؾ من لال بهذا هل خرج مخرج اإلباحة أو مخرج الخبر على وجهٌن :
 .(ٖٔ)أحدهما : أنه خرج مخرج اإلباحة ثم نسخ. لاله لتادة

لال: هً خمور األعاجم، ونُِسخت فً سورة المابدة، والرزق  {،َسَكًرا:"}عن لتادة  
 .(ٗٔ)"الحسن لال: ما تنتبذون وتَُخلِّلون وتؤكلون

 .(٘ٔ)الثانً : أنه خرج مخرج الخبر أنهم ٌتخذون ذلن وإن لم ٌحل، لاله ابن عباس
تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َوِمْن ثََمَراِت النَِّخٌِل َواألْعنَاِب :"}ابن عباس أخرج الطبري بسنده عن  

ون الخمر سكرا، وكانوا ٌشربونها، لال ابن  "{َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا وذلن أن الناس كانوا ٌسمُّ
عباس مّر رجال بوادي السكران الذي كانت لرٌش تجتمع فٌه، إذا تَلَمَّوا مسافرٌهم إذا جاءوا من 

ثم ٌرجعوا منه، ثم سماها هللا بعد  الشام، وانطلموا معهم ٌشٌعونهم حتى ٌبلؽوا وادي السكران

ذلن الخمر حٌن حرمت، ولد كان ابن عباس ٌزعم أنها الخمر، وكان ٌزعم أن الحبشة ٌسمون 
ٌعنً بذلن: الحبلل التمر والزبٌب، وما كان حبلال ال  {،َوِرْزلًا َحَسنًا}الخّل السََّكر. لوله 

 .(ٙٔ)"ٌسكر
، فكان هذا لبل أن ٌنزل تحرٌم نزل هذا وهم ٌشربون الخمر لال أبو رزٌن:" 
  .(2ٔ)"الخمر
 .(1ٔ)"ذكر هللا نعمته فً السكر لبل تحرٌم الخمر لال الحسن:" 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕ٘ٗانظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
اءُ » ، وٓٔٔدٌوانه:  (ٙ)  .«مزز»: ضرب من االشربة، الصحاج«الُمزَّ
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .11ٕٕ/2(:صٕٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!11ٕٕ/2(:صٕٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .11ٕٕ/2(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .11ٕٕ/2(:صٕٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .51ٔ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٕٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٖٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
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، (ٔ)التمر والزبٌب، لاله مجاهد :«الرزق الحسن»: النبٌذ المسكر، و«السكر»المول الثانً : أن 
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)والشعبً
 التؤوٌل وهذا. ثابت حكمها بل منسوخة ؼٌر اآلٌة التؤوٌل هذا وعلى لال الطبري:" 
: أربعة أوجه أحد على العرب كبلم فً السكر أن وذلن اآلٌة، هذه بتؤوٌل األلوال أولى هو عندي
...  المصدر والرابع السكون، والثالث الطعام، من طعم ما والثانً الشراب من أسكر ما: أحدها
"(ٗ). 

 .(٘)على إباحة النبٌذ"لال الماوردي :"وجعلها أهل العراق دلٌبلً 
. لاله ابن التمر والزبٌب ،الحبللالخل بلؽة الحبشة، والرزق الحسن :  :«السكر»الثالث : أن 

 .(ٙ)عباس
 .(2)"هو الخل، بلؽة الٌمن ولال الضحان:" 

ما طعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخٌل واألعناب وهو الرزق  :«السكر»الرابع : أن 
 :(5)، وأنشد لول الشاعر(1)الحسن، لاله أبو عبٌدة

ٌَْب األْكَرِمٌَن َسَكَرا  َجعَْلُت َع
 .(ٓٔ)"ولال أبو عبٌدة: السكر: الطعم . ولست أعرؾ هذا فً التفسٌر لال ابن لتٌبة:" 
 على التفسٌر وأهل ٌعرؾ، ال هذا عبٌدة أبً لول: لال الزجاج أن" لال المرطبً:" 
 بعٌوب تتخمر أنها ٌصؾ أنه:ؼٌره عند معناه ألن أنشده; الذي البٌت فً له حجة وال خبلفه،
 .(ٔٔ)"الناس
فً هذا الموضع: هو كّل ما حّل شربه، مما ٌتخذ من « السََّكر»معنى  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"ثمر النخل والكرم
من على العباد بما خلك لهم من فنون االنتفاع بثمرات  تفسٌر اآلٌة:"لال المشٌري فً  

الرزق الحسن ما كان حبلال. وٌمال هو ما أتان و ، وؼٌر ذلن النخٌل كالتمر والرطب والٌابس..
وٌمال هو ما ال ٌعصى  من حٌث ال تحتسب، وٌمال هو الذي ال منة لمخلوق فٌه وال تبعة علٌه.

 .(ٖٔ)"وٌمال هو ما ال ٌنسى هللا فٌه مكتسبه سابه.هللا مكتسبه فى حال اكت
إن فٌما ذكر لَدلٌبل على  ، أي:"[2ٙ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"لدرة هللا ِلموٍم ٌعملون البراهٌن فٌعتبرون بها

                                                             

 .ٕٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٔ/ٖانظر: النكتو العٌون: (ٖ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .51ٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
" الطبري تفسٌر"و ،ٖٖٙ/ ٔ" مجازالمرآن"، انظر: الطَّهوي المثنى وهوابن جندل، إلى المجاز فً نسبه(5)
 5٘ٔ/ ٕ" الثعلبً تفسٌر"و ،1ٖٕ/ ٕ للنحاس" المرآن إعراب"و ،1ٖ/ ٗ للنحاس" المرآن معانً"و ،1ٖٔ/ ٗٔ
 .5ٕٔ/ ٓٔ" المرطبً"و ،ٗٙٗ/ ٗ الجوزي وابن ،ٔٓٗ/ ٙ والطوسً ب،

/ ٕ" الزمخشري تفسٌر"و ،2ٕٓٔ/ ٕ( سكر" )اللؽة تهذٌب" فً «َجعَْلَت أْعَراَض الِكَراِم َسَكرا»وورد برواٌة: 
 .1ٕٗٓ/ ٗ( سكر" )اللسان"و ،1ٙ/ ٕٓ الرازي والفخر ،ٖٖ٘
 .ٕ٘ٗعرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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ٌمول: فٌما إن وصفنا لكم من نعمنا التً آتٌناكم أٌها الناس من األنعام  لال الطبري:" 
والنخل والكرم، لداللة واضحة وآٌة بٌنة لموم ٌعملون عن هللا حججه، وٌفهمون عنه مواعظه، 

 .(ٔ)"فٌتعظون بها
 الفوابد:
 بٌان منة هللا تعالى على العباد بذكر بعض أرزالهم لهم لٌشكروا هللا على نعمه. -ٔ
بٌان آٌات هللا تعالى الدالة على لدرته وعلمه وحكمته فً خلك شراب اإلنسان وؼذابه  -ٕ

 ودوابه.
  .فضٌلة العمل والتعمل والفكر والتفكر -ٖ
 المرآن

ا ٌَْعِرشُوَن ) ({ ]النحل 1ٙ}َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى الن ْحِل أَِن ات ِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا َوِمَن الش َجِر َوِمم 
 :ٙ1] 

 التفسٌر:
النحل بؤن اجعلً لن بٌوتًا فً الجبال، وفً الشجر، وفٌما ٌبنً الناس من  -أٌها النبً-وأْلَهَم ربن 

 البٌوت والسُّمُؾ.
 -أٌها النبً-وأْلَهَم ربن  ، أي:"[1ٙ}َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى النَّْحِل{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"النحل
 ، ثبلثة ألوال:[1ٙ}َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى النَّْحِل{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  
 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)هو إلهاماً ، لاله ابن عباس «الوحً إلٌها»أحدها : أن 
 .(٘)"ألهمها ولم ٌؤتها رسول لال الفراء:" 
 .(ٙ)"لال: لذؾ فً أنفسها {،َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى النَّْحلِ } :بلؽنً، فً لوله لال معمر:" 

 .(2)الثانً : ٌعنً أنه سخرها ، لاله ابن لتٌبة
 .(1)الثالث : أنه جعل ذلن فً ؼرابزها بما ٌخفى مثله على ؼٌرها ، لاله الحسن

بؤن اجعلً لن بٌوتًا فً  ، أي:"[1ٙ}أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بٌُُوتًا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(5)"الجبال
فذكر بٌوتها لما ألهمها وأودعه فً ؼرابزها من صحة المسمة وحسن  لال الماوردي:" 
 .(ٓٔ)المنعة"
 .(ٔٔ)"وفً الشجر ، أي:"[1ٙ}َوِمَن الشََّجِر{ ]النحل : لوله تعالى: 
ا ٌَْعِرشُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وفٌما ٌبنً الناس من البٌوت ، أي:" [1ٙ}َوِممَّ
 .(ٕٔ)"والسُّمُؾ
ا ٌَْعِرُشوَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1ٙ}َوِممَّ

 .(ٖٔ)أحدهما : أنه الكرم ، لاله ابن زٌد

                                                             

 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .55ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .55ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .55/!ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)الثانً : ما ٌبنون من السموؾ فرفعوها بالبناء، لاله أبو جعفر الطبري
 .(ٕ)"كل شًء عرش من كرم أو نبات أو سمؾ: فهو عرش ومعروش لال ابن لتٌبة:" 
 

 المرآن
الث َمَراِت فَاْسلُِكً سُبَُل َرّبِِن ذُلاًُل ٌَْخُرُج ِمْن بُطُوِنَها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فٌِِه }ثُم  كُِلً ِمْن كُّلِ 

 [1ٙ({ ]النحل : 1ِٙشفَاٌء ِللن اِس إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَتَفَك ُروَن )
 التفسٌر:

ن; لطلب الرزق فً الجبال وخبلل ثم كُلً ِمن كل ثمرة تشتهٌنها، فاسلكً طرق ربن مذللة ل
الشجر، ولد جعلها سهلة علٌِن، ال تضلً فً العَْود إلٌها وإن بَعَُدْت. ٌخرج من بطون النحل 
عسل مختلؾ األلوان ِمن بٌاض وصفرة وحمرة وؼٌر ذلن، فٌه شفاء للناس من األمراض. إن 

 فٌعتبرون.فٌما ٌصنعه النحل لَداللة لوٌة على لدرة خالمها لموم ٌتفكرون، 
ثم كُلً ِمن كل ثمرة  ، أي:"[5ٙ}ثُمَّ كُِلً ِمْن كُّلِ الثََّمَراِت{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"تشتهٌنها
 .(ٗ)"ٌمول تعالى ذكره: ثم كلً أٌتها النحل من الثمرات لال الطبري:" 
فاسلكً طرق ربن مذللة  ، أي:"[5ٙ}فَاْسلُِكً سُبَُل َربِِّن ذُلُبًل{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(٘)"لن

 ، وجوه من التفسٌر:[5ٙذُلبًُل{ ]النحل : وفً لوله تعالى:} 
 .(ٙ)أحدها : معناه: طرلا مذللة لن، لاله ابن جرٌر الطبري

 .(2)الثانً : مطٌعة، لاله لتادة
 .(1)، لاله مجاهدطرلا ال ٌتوعر علٌها مكان سلكتهالثالث : أي: 

من صفات النحل وأنها تنماد وتذهب حٌث شاء صاحبها، ألنها تتبع  «الذلل»الرابع : أن 
 .(5)أصحابها حٌث ذهبوا ، لاله ابن زٌد

 الذي ٌماد وٌذهب به حٌث أراد صاحبه. لال: فهم ٌخرجون :«الذلول» لال ابن زٌد:" 
ٌِْدٌَنا }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َخلَْمَنا  بالنحل وٌنتجعون بها وٌذهبون وهً تتبعهم. ولرأ: ا َعِملَْت أَ لَُهْم ِممَّ

 .(ٔٔ)"وذللناها لهم اآلٌة ،(ٓٔ)[2ٕ-2َٔوذَلَّْلنَاَها لَُهم{ ]ٌس :  (2ٔ)أَْنعَاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ 
 .(ٕٔ)"أي: منمادة بالتسخٌر ولال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖٔ)"ذلٌلة لذلن وروي عن السدي:" 
ٌخرج من  ، أي:"[5َٙشَراٌب ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانُهُ{ ]النحل : }ٌَْخُرُج ِمْن بُطُونَِها لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"بطون النحل عسل مختلؾ األلوان ِمن بٌاض وصفرة وحمرة وؼٌر ذلن
 .(ٔ)"فٌه شفاء للناس من األمراض ، أي:"[5ٙ}فٌِِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس{ ]النحل : لوله تعالى: 

                                                             

 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٗؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .[2ٔ]ٌس : (ٓٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٙٗؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 ، ثبلثة وجوه:[5ٙ]النحل : }فٌِِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس{ لوله تعالى:وفً  
ً للناس من «المرآن»أحدها : أن ذلن عابد إلى  الحبلل ، وأن فً المرآن شفاء للناس، أي: بٌانا

، وبه لال ابن (ٗ)-فً أحد لولٌه-مجاهد، و(ٖ)والحسن ،(ٕ)-فً احد لولٌه-ابن عباس ، لاله والحرام
 .(٘)كٌسان

فٌما لصصنا علٌكم من لصة  :حسن، المعنىالمول إذا فسر علم أنه  وهذالال الزجاج:" 
 .(ٙ)"المرآن وسابر المصص التً تدل على أن هللا واحد شفاء للناس النحل فً

وهذا لول بعٌد، ما أراه ٌصح عنهم; ولو صح نمبل لم ٌصح  لال ابن العربً:" 
ما لم  عمبل; فإن مساق الكبلم كله للعسل، لٌس للمرآن فٌه ذكر; وكٌؾ ٌرجع ضمٌر فً كبلم إلى

ٌجر له ذكر فٌه، وإن كان كله منه؟ ولكنه إنما ٌراعى مساق الكبلم ومنحى المول، ولد حسم 
النبً فً ذلن ذا اإلشكال، وأزاح وجه االحتمال حٌن أمر الذي ٌشتكً بطنه بشرب العسل، فلما 

بعود الشرب له، ولال له:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أخبره بؤن العسل لما سماه إٌاه ما زاده إال استطبللا أمره النبً 
 .(1)"(2)«صدق هللا، وكذب بطن أخٌن»

 .(5)الثانً : أن ذلن عابد إلى االعتبار بها أن فٌه هدى للناس ، لاله الضحان
، وابن (ٓٔ)، وأن فً العسل شفاء للناس ، لاله ابن مسعود«العسل»الثالث : أن ذلن عابد إلى 

، (٘ٔ)، وبه لال الفراء(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)ولتادة، (ٕٔ)-فً لوله اآلخر-، ومجاهد(ٔٔ)عباس
 .(1ٔ)، وحكاه المرطبً عن الجمهور(2ٔ)، والزجاج(ٙٔ)والطبري

 .(5ٔ)"حسن جدالال الزجاج: وهذا المول"
شفاء لما فً « المرآن»شفاء من كّل داء، و« العسل»شفاءان:  لال ابن مسعود:" 
 .(ٕٓ)الصدور"
 .(ٕٔ)"بالشفاءٌن: العسل والمرآنعلٌكم "لال: وفً رواٌة اخرى عن ابن مسعود،  

ٌمول: فٌه شفاء األوجاع التً شفاإها  {،فٌه شفاء للناس}هذا العسل  لال السدي:" 
 .(ٔ)"فٌه

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٓٔحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٖ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٓٔحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (٘)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 ،2ٖٙٔ/ٗ( ومسلم )ٖٓٙ٘، رلم ٕٕ٘ٔ/٘( ، والبخارى )115ٔٔ، رلم 5ٕ/ٖأخرجه أحمد )(2)

صحٌح. وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى ( ولال: حسن 1ٕٕٓ، رلم 5ٓٗ/ٗ( ، والترمذى )2ٕٕٔرلم 
 .(2٘ٙٔ، رلم 2ٖٓ/ٗ)
 .1ٖٔ/ٖأحكام المرآن: (1)
 .ٓٓٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (5)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔ:انظر:: تفسٌر الطبري (ٖٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (1ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (5ٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص22ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)"لال: هو العسل فٌه الشفاء، وفً المرآن {،فٌه شفاء للناس عن مجاهد:"}.. 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر أن أخاه لال لتادة:" ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: اْذَهْب جاء رجل إلى النب اشتكى بطنه، فمال النب

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: اْذَهْب فاْسِك أخاَن َعَسبل فَمَْد  فاْسِك أخاَن َعَسبل ثم جاءه فمال: ما زاده إال شدة، فمال النب
ُ وَكذََب بَْطُن أِخٌَن، فسماه، فكؤنما نُِشط من ِعمال" َصَدَق َّللاَّ
(ٖ). 

فً سٌاق الخبر عن العسل  {فٌِهِ }ول لتادة، أولى بتؤوٌل اآلٌة، ألن لولهل لال الطبري:"
 .(ٗ)"فؤن تكون الهاء من ذكر العسل، إذ كانت فً سٌاق الخبر عنه أولى من ؼٌره

 فإن لالوا: كٌؾ ٌكون شفاء للناس وهو ٌضر بالصفراء وٌهٌج المرار؟ لال الرازي:" 
الناس ولكل داء وفً كل حال، بل لما كان شفاء للنا: إنه تعالى لم ٌمل إنه شفاء لكل 

للبعض ومن بعض األدواء صلح بؤن ٌوصؾ بؤنه فٌه شفاء، والذي ٌدل على أنه شفاء فً 
الجملة أنه لل معجون من المعاجٌن إال وتمامه وكماله إنما ٌحصل بالعجن بالعسل، وأٌضا 

 .(٘)"فاألشربة المتخذة منه فً األمراض البلؽمٌة عظٌمة النفع
كان ابن عمر ال ٌشكو لرحة وال شٌبا إال جعل علٌه عسبل حتى الدمل  لال ابن العربً:"

إذا خرج علٌه طبله بعسل، فمٌل له فً ذلن، فمال: ألٌس هللا ٌمول: }فٌه شفاء للناس{ ]النحل: 
ٙ5.] 

وروي أن عوؾ بن مالن األشجعً مرض فمٌل له: أال نعالجن، لال: ابتونً بماء 
[ وأتونً بعسل، فإن هللا ٌمول: }فٌه 5 ٌمول: }ونزلنا من السماء ماء مباركا{ ]ق: سماء، فإن هللا

[ ٖ٘[. وأتونً بزٌت، فإن هللا ٌمول: }من شجرة مباركة{ ]النور: 5ٙشفاء للناس{ ]النحل: 
 .(ٙ)"فجاءوه بذلن كله، فخلطه جمٌعا ثم شربه فبرئ

إن فٌما ٌصنعه النحل  ، أي:"[5ٙتَفَكَُّروَن{ ]النحل : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَ لوله تعالى: 
 .(2)"لَداللة لوٌة على لدرة خالمها لموم ٌتفكرون، فٌعتبرون

 :[5ٙ-1ٙفوابد اآلٌتٌن:]
النحل خلمه هللا لٌموم بذلن العمل الرابع، لٌنتج لنا ذلن الشراب ، فنعم هللا فً الكونبٌان  -ٔ

 .وٌكون لهم شفاءالمختلؾ األلوان، لٌتؽذى به البشر، 
الموة الحكٌمة العالمة المدبرة التً صنعت النحل وكل شٌا فً إبداع رابع وتنظٌم بٌان  -ٕ

 .عظٌم
 البٌوت حسب الظروؾ والبٌبة.النحل اتخاذ بٌان  -ٖ
 الؽذاء المناسب.النحل اختٌار  -ٗ
 االهتداء إلى الطرق الموصلة إلى الؽذاء. -٘
 الختبلؾ الؽذاء.ما ٌخرج منها من الشهد المختلؾ األلوان  -ٙ
فوابد الشهد الخارج منها. لذلن ختمت اآلٌتان بتنبٌه لوي إلى أن هذه اآلٌات المعجزات  -2

إن فً ذلن آلٌة لموم }ال ٌهتم بها إال ذوو العمول الكبٌرة والتفكٌر الناضج المثمر: 
 .ٌتفكرون فٌعتبرون وٌستفٌدون :أي {،ٌتفكرون

 .سبٌٌل حثَّ علٌه المرآن التعرؾ على هللا من خبلل آٌاته الكونٌة -1
اإللهام الؽرٌزي للحٌوان، كالوحً من أنواع الوحً بالمعنى اللؽوي: ومن الفوابد: أن  -5

إلى النحل، لال تعالى: }َوأَْوَحى َربَُّن إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا َوِمَن الشََّجِر 
ا ٌَْعِرُشوَن )  .[1ٙالنحل: ]({ 1َٙوِممَّ

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٕٓمفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .1ٖٔ/ٖأحكام المرآن: (ٙ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
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 المرآن

ًْ اَل ٌَْعلََم بَْعَد ِعْلمٍ  ُ َخلَمَكُْم ثُم  ٌَتََوف اكُْم َوِمْنكُْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَك َ َعِلٌٌم  }َوّللا  ٌْئًا إِن  ّللا  َش
 [1ٓ({ ]النحل : 1ٓلَِدٌٌر )

 التفسٌر:
ومنكم َمن ٌصٌر إلى أردأ العمر وهو وهللا سجانه وتعالى خلمكم ثم ٌمٌتكم فً نهاٌة أعماركم، 

الهرم، كما كان فً طفولته ال ٌعلم شٌبًا مما كان ٌعلمه، إن هللا علٌم لدٌر، أحاط علمه ولدرته 
 بكل شًء، فاهلل الذي ردَّ اإلنسان إلى هذه الحالة لادر على أن ٌمٌته، ثم ٌبعثه.

ُ َخلَمَكُمْ لوله تعالى:  وهللا سجانه وتعالى خلمكم ثم  ، أي:"[2ٓ]النحل :  ثُمَّ ٌَتََوفَّاكُْم{ }َوَّللاَّ
 .(ٔ)"ٌمٌتكم فً نهاٌة أعماركم

ومنكم َمن ٌصٌر إلى  ، أي:"[2َٓوِمْنكُْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر{ ]النحل : لوله تعالى:} 
 .(ٕ)"أردأ العمر وهو الهرم

 .(ٖ)"إلى أسفل العمر لال الفراء:" 
 .(ٗ)"منكم من ٌكبر وٌسن حتى ٌذهب عمله خرفا :أي لال الزجاج:" 
 ، وجوه:[2َٓوِمْنكُْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر{ ]النحل : وفً لوله تعالى:} 

 .(٘)أحدها : أوضعه وأنمصة ، حكاه الماوردي عن الجمهور
 .(2)، وابن لتٌبة(ٙ)الثانً : أنه الهرم ، لاله الكلبً

 .(1)"ألن الهرم أسوأ العمر وشره لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)الثالث : ثمانون سنة ، حكاه لطرب

 .(ٓٔ)-رضً هللا عنه-الرابع : خمس وسبعون سنة ، لاله علً بن أبً طالب 

لال أرذل العمر هو  اآلٌة. {،ومنكم من ٌرد إلى أرذل العمر"}عن السدي لوله: روي  
 .(ٔٔ)"الخوؾ
اللهم إنى أعوذ بن من الهرم وأعوذ بن من التردى وأعوذ بن أن أموت  وفً الحدٌث:" 

 .(ٕٔ)"فى سبٌلن مدبرا وأعوذ بن أن أموت لدٌؽا
اللهم إنى أعوذ بن من البخل وأعوذ بن من الجبن وأعوذ بن من أن أرد  وفً الحدٌث:" 

 .(ٖٔ)"إلى أرذل العمر وأعوذ بن من فتنة الدنٌا وأعوذ بن من عذاب المبر
أن ٌرد إلى الخذالن بعد ، وٌمال: أرذل العمر حب المرء للرٌاسة :ٌمال المشٌري:" لال 

 .(ٗٔ)"التوفٌك فهو ٌكون فى أول أحوال عمره مطٌعا ثم ٌصٌر فى آخر عمره عاصٌا

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٓٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٙٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (2)
 .ٕٙٗؼرٌب المرآن:  (1)
 .ٕٓٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص22ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
، رلم 1ٖٕ/1( ، والنسابى )ٕ٘٘ٔ، رلم 5ٕ/ٕ( ، وأبو داود )ٕٙ٘٘ٔ، رلم 2ٕٗ/ٖأخرجه أحمد )(ٕٔ)

 .(1ٖٔ، رلم 2ٓٔ/5ٔ( ، والطبرانى )ٕٖ٘٘
، رلم 1ٔ/ٙ( ، وابن أبى شٌبة )5ٓٓٙ، رلم ٕٖٕٗ/٘( ، والبخارى )1٘٘ٔ، رلم 1ٖٔ/ٔأخرجه أحمد )(ٖٔ)

 .(ٗٗٔٔ، رلم ٖٖٗ/ٖ( . وأخرجه أٌضا: البزار )ٕٕٗٓ، رلم 2ٖٔ/٘بن حبان )( وا5ٖٕٔٓ
 .2ٖٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٗٔ)
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ٌْبًا{ ]النحل : لوله تعالى:}  ًْ اَل ٌَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َش لٌنسى ما ٌعلم فٌشبه الطفل  ، أي:"[2ِٓلَك
 .(ٔ)"فً نمصان الموة والعمل

 .(ٕ){"شٌبا}لكٌبل ٌعمل من بعد عمله األول  :ٌمول لال الفراء:" 
 .(ٖ)"أي: حتى ال ٌعلم بعد علمه باألمور شٌبا لشدة هرمه لال ابن لتٌبة:" 
ٌمول: لببل ٌعلم شٌبا بعد علم كان ٌعلمه فً شبابه، فذهب ذلن بالكبر  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"ونسى، فبل ٌعلم منه شٌبا، وانسلخ من عمله، فصار من بعد عمل كان له ال ٌعمل شٌبا
لكٌبل ٌعلم بعد }–وهللا أعلم  -كان عالما جاهبل، والمعنى  فٌصٌر بعد أن لال الزجاج:" 
درته أنه كما لدر على إماتته وإحٌابه أنه لادر على نمله من العلم لٌرٌكم من ل :أي {،علم شٌبا
 إلى الجهل.

ٌتؽذى باألؼذٌة التً ٌتعمد  أن الموت والحٌاة بٌده، وأن اإلنسان لد -عز وجل  -وأعلم 
 .(٘)"ٌزٌد فً ممدار مدته شٌبا فٌها الؽاٌة فً الصبلح والبماء، فبل ٌمدر أن

ٌرجع إلى حالة الطفولٌة فبل ٌعلم ما كان ٌعلم لبل من األمور لفرط  :أي لال المرطبً:"
ولٌل: المعنى لكٌبل ٌعمل ، الكبر. ولد لٌل: هذا ال ٌكون للمإمن، ألن المإمن ال ٌنزع عنه علمه

بعد علم شٌبا، فعبر عن العمل بالعلم الفتماره إلٌه، ألن تؤثٌر الكبر فً عمله أبلػ من تؤثٌره فً 
نى الممصود االحتجاج على منكري البعث، أي الذي رده إلى هذه الحال لادر على علمه. والمع

 .(ٙ)"أن ٌمٌته ثم ٌحٌٌه
لكً ال ٌعلم بعد علم }من لرأ المرآن لم ٌرد إلى أرذل العمر، ثم لرأ:  لال عكرمة:"

 .(2){"شٌبا
ة خلك اإلنسان فى أحسن تركٌب، وأملح ترتٌب، فى األعضاء الظاهر لال المشٌري:" 

واألجزاء الباطنة، والنور والضٌاء، والفهم والذكاء. ورزله من العمل والتفكر، والعلم والتبصر، 

وفنون المنالب التً خص بها من الرأى والتدبٌر، ثم فى آخر عمره ٌجعله إلى أرذل العمر 
 .(1)"مردودا، وٌرى فى كل ٌوم ألما جدٌدا

َ َعِلٌٌم لَِدٌٌر{ لوله تعالى:}  علٌٌم بتدبٌر خلمه، لدٌٌر على ما  ، أي:"[2ٓ]النحل : إِنَّ َّللاَّ
 .(5)"ٌرٌده
ٌمول: إن هللا ال ٌنسى، وال ٌتؽٌر علمه، علٌم بكّل ما كان وٌكون، لدٌر  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"على ما شاء ال ٌجهل شٌبا، وال ٌُعجزه شًء أراده
 الفوابد:
والعلم اإللهٌٌن، إذ من خلك وأمات تمرٌر عمٌدة اإلٌمان بالٌوم اآلخر الدال علٌه المدرة  -ٔ

 ال ٌستنكر منه أن ٌخلك مرة أخرى وال ٌمٌت.
 :«المدٌر»، «العلٌم»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٕ
 .(ٔٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء:هو :«العلٌم»فـ  -
ال ٌعترضه عجز وال وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: : إذ "«المدٌر»و -

 .(ٔ)"فتور
                                                             

 .ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٙٗؼرٌب المرآن:  (ٖ)
 .ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٔ-ٕٔٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٗٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٕٕٓ/2(:ص21ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔٔ)
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كامل المدرة بمدرته أوجد الموجودات، وبمدرته دبرها، بمدرته  لال السعدي:أي:"
سواها وأحكمها، وبمدرته ٌحًٌ وٌمٌت، وٌبعث العباد للجزاء، وٌجازي المحسن 
بإحسانه، والمسًء بإساءته، الذي إذا أراد شٌباً لال له: كن فٌكون، وبمدرته ٌملب الملوب 

 .(ٕ)"ٌصرفها على ماٌشاء وٌرٌدو
التام المدرة ال  :«المدٌر»و": ، لالعبد العزٌز لال الحلٌمًروي البٌهمً عن  

 .(ٖ)"ٌبلبس لدرته عجز بوجه
 

 المرآن
لُوا بَِراّدِي ِرْزلِِهْم َعلَى َما  ْزِق فََما ال ِذٌَن فُّضِ َل بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض فًِ الّرِ ُ فَض  ٌَْمانُُهْم }َوّللا  َملََكْت أَ

ِ ٌَْجَحُدوَن )  [1ٔ({ ]النحل : 1ٔفَُهْم فٌِِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة ّللا 
 التفسٌر:

وهللا فَضَّل بعضكم على بعض فٌما أعطاكم فً الدنٌا من الرزق، فمنكم ؼنً ومنكم فمٌر، ومنكم 
ا ٌصٌرون به شركاء لهم مالن ومنكم مملون، فبل ٌعطً المالكون مملوكٌهم مما أعطاهم هللا م

متساوٌن معهم فً المال، فإذا لم ٌرضوا بذلن ألنفسهم، فلماذا رضوا أن ٌجعلوا هلل شركاء من 
 عبٌده؟ إن هذا لَمن أعظم الظلم والجحود ِلنعم هللا عز وجل.

ْزِق{ ]النحل : لوله تعالى:  َل بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض فًِ الّرِ ُ فَضَّ ل  ، أي:"[2ٔ}َوَّللاَّ وهللا فَضَّ
بعضكم على بعض فٌما أعطاكم فً الدنٌا من الرزق، فمنكم ؼنً ومنكم فمٌر، ومنكم مالن 

 .(ٗ)"ومنكم مملون
ٌمول تعالى ذكره: وهللا أٌها الناس فضل بعضكم على بعض فً الرزق  لال الطبري:" 

 .(٘)"الذي رزلكم فً الدنٌا

َل بَْعَضكُمْ لوله تعالى:وفً   ُ فَضَّ ْزِق{ ]النحل :  }َوَّللاَّ ،ثبلثة [2َٔعلَى بَْعٍض فًِ الّرِ
 :(ٙ)وجوه

 أحدها : أنه أؼنى وأفمر ، ووّسع وضٌّك .
 الثانً : فً المناعة والرؼبة .

الثالث : فً العلم والجهل . لال الفضٌل بن عٌاض : أجلُّ ما رزق اإلنسان معرفة تدله على ربه 
 ، وعمل ٌدله على رشده .

 :(2)وفً التفضٌل وجهان
 .(1)أحدهما : أنه فضل السادة على العبٌد ، لاله ابن لتٌبة ومن ٌرى أن التفضٌل فً المال

 .(5)الثانً : أنه فضل األحرار بعضهم على بعض ، حكاه الماوردي عن الجمهور
جعلكم متفاوتٌن فً الرزق، فرزلكم أفضل مما رزق " لال الزمخشري: المعنى:" 

 .(ٓٔ)"كمممالٌككم وهم بشر مثلكم وإخوان

                                                                                                                                                                               

 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٔ)
 .ٖٕٕتفسٌر أسماء هللا الحسنى: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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ٌَْمانُُهْم فَُهْم فٌِِه َسَواٌء{ ]النحل لوله تعالى:  ي ِرْزلِِهْم َعلَى َما َملََكْت أَ لُوا ِبَراّدِ }فََما الَِّذٌَن فُّضِ
لٌس هإالء األؼنٌاء بمشركٌن لعبٌدهم الممالٌن فٌما رزلهم هللا من األموال حتى  ، أي:"[2ٔ: 

 .(ٔ)"ٌستووا فً ذلن مع عبٌدهم
فما الذٌن فضلهم هللا على ؼٌرهم بما رزلهم  بمشركً ممالٌكهم فٌما  الطبري:"لال  

حتى ٌستووا هم فً ذلن وعبٌدهم، ٌمول تعالى ذكره: فهم ال ، واألزواج رزلهم من األموال
ٌرضون بؤن ٌكونوا هم وممالٌكهم فٌما رزلتهم سواء، ولد جعلوا عبٌدي شركابً فً ملكً 

 تعالى ذكره للمشركٌن باهلل. ولٌل: إنما عنى بذلن الذٌن لالوا: إن وسلطانً، وهذا مثل ضربه هللا
 .(ٕ)"المسٌح ابن هللا من النصارى

فكان ٌنبؽً أن تردوا فضل ما رزلتموه علٌهم، حتى " أي:لال الزمخشري: المعنى: 
إنما هم إخوانكم، » تتساووا فً الملبس والمطعم، كما ٌحكى عن أبى ذر أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:

فما ربً عبده بعد ذلن إال ورداإه رداإه  ،(ٖ)«فاكسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون
 .(ٗ)"وإزاره إزاره من عٌر تفاوت

هذا مثل ضرب هللا للذٌن لالوا: إن عٌسى ابنه تعالى هللا عما ٌمول  لال الفراء:" 
كم فٌما ملكتم فتكونون سواء فٌه، فكٌؾ جعلتم الظالمون علوا كبٌرا، فمال: أنتم ال تشركون عبٌد

 .(٘)"عبده شرٌكا له تبارن وتعالى
ٌمول: لم ٌكونوا ٌشركون عبٌدهم فً أموالهم ونسابهم، فكٌؾ ٌشركون  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"عبٌدي معً فً سلطانً؟
هذه اآلٌة فً شؤن عٌسى ابن مرٌم، ٌعنً بذلن نفسه، إنما عٌسى "لال ابن عباس: و 

عبد، فٌمول هللا: وهللا ما تشركون عبٌدكم فً الذي لكم فتكونوا أنتم وهم سواء، فكٌؾ ترضون 
 .(2)"لً بما ال ترضون ألنفسكم

ٌَْمانُُهْم فَُهْم فٌِِه َسَواٌء{ لوله تعالى:وفً   ي ِرْزلِِهْم َعلَى َما َملََكْت أَ لُوا بَِراّدِ }فََما الَِّذٌَن فُّضِ
 ، وجهان:[2ٔ]النحل : 

أحدهما : أن عبٌدهم لما لم ٌشركوهم فً أموالهم لم ٌجز لهم أن ٌشاركوا هللا تعالى فً ملكه 
 . (ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)وسلطانه، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)"مثل آلهة الباطل مع هللا تعالى ذكره لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)لال الماوردي:"وفً هذا دلٌل على أن العبد ال ٌملن"

وعبٌدهم سواء فً أن هللا تعالى رزق جمٌعهم ، وأنه ال ٌمدر أحد على رزق عبده الثانً : أنهم 
 .(ٔ)إال أن ٌرزله هللا تعالى إٌاه كما ال ٌمدر أن ٌرزق نفسه ، حكاه ابن عٌسى

                                                             

 .ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
أرلاءكم أرلاءكم فؤطعموهم مما تؤكلون وألبسوهم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب ال ترٌدون أن » الحدٌث (ٖ)

 .«تؽفروه فبٌعوا عباد هللا وال تعذبوهم
( . ٙ٘٘٘ٔ، رلم 1/2( ، والبٌهمى )2٘ٔ٘، رلم ٖٓٗ/ٗ( ، وأبو داود )ٕٕٔ٘ٔ، رلم 1ٙٔ/٘أخرجه أحمد )

 ( .1٘ٙٓ، رلم 2ٖٔ/ٌٙهمى فى شعب اإلٌمان )( ، والب5ٕٖٖ، رلم 2ٖ٘/5وأخرجه أٌضا: البزار )
 
 .ٕٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
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ِ ٌَْجَحُدوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  أٌشركون معه ؼٌره وهو المنعم  ، أي:"[2ٔ}أَفَبِنِْعَمِة َّللاَّ
 .(ٕ)"المتفضل علٌهم؟

ٌمول تعالى ذكره: أفبنعمة هللا التً أنعمها على هإالء المشركٌن من  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"الرزق الذي رزلهم فً الدنٌا ٌجحدون بإشراكهم ؼٌر هللا من خلمه فً، سلطانه وملكه؟

 .(ٗ)"فجعل ذلن من جملة جحود النعمةلال الزمخشري:  
 الفوابد:
لطع دابر الشرن فً المثل الذي حوته اآلٌة: }وهللا فضل بعضكم على بعض فً  -ٔ

 الرزق{ .
لرضاء بمضابه ولسمته بٌن وااالعتراض على أحكم الحاكمٌن وأرحم الراحمٌن عدم  -ٕ

 .عباده
أن هللا سبحانه متحكم فً أرزاق عباده فٌجعل من ٌشاء ؼنٌا كثٌر الرزق، وٌمتر على  -ٖ

ْزِق  آخرٌن، وله َل بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض فًِ الّرِ فً ذلن حكم بالؽة. لال تعالى َوهللاُ فَضَّ
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخِبًٌرا 2ٔ]النحل:  [، ولال سبحانه إِنَّ َربََّن ٌَْبسُطُ الّرِ

 .[ٖٓبَِصًٌرا ]اإلسراء: 
ْزَق  :لوله تعالى فسٌر لال ابن كثٌر  فً موضع آخر فً ت ٌَْبسُطُ الّرِ }إِنَّ َربََّن 

إخبار أنه تعالى :" ، لال [ِٖٓلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر إِنَّهُ َكاَن بِِعَباِدِه َخبًٌِرا بَِصًٌرا{ ]اإلسراء : 
هو الرزاق ، المابض الباسط ، المتصرؾ فً خلمه بما ٌشاء ، فٌؽنً من ٌشاء ، وٌفمر 

فً ذلن من الحكمة ; ولهذا لال : } إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبًٌِرا َبِصًٌرا { أي من ٌشاء ، بما له 
إن من »: خبٌر بصٌر بمن ٌستحك الؽنى ومن ٌستحك الفمر، كما جاء فً الحدٌث : 

عبادي من ال ٌصلحه إال الفمر ، ولو أؼنٌته ألفسدت علٌه دٌنه ، وإن من عبادي لمن ال 

 .(ٙ)"(٘)«أفمرته ألفسدت علٌه دٌنهٌصلحه إال الؽنى ، ولو 
إن هللا تبارن وتعالى فاوت بٌن الناس فً العمول واألخبلق والعلوم والموى واأللوان  -ٗ

واألشكال واألعمار والصحة واألسمام وؼٌر ذلن لٌعلم من ٌطٌعه ممن ٌعصٌه ومن 
 ٌشكره ممن ٌكفره.

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .ٕٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
ٌمول هللا من أهان لى ولٌا فمد بارزنى بالمحاربة وإنى ألسرع شٌبا إلى نصرة أولٌابى إنى » الحدٌث (٘)

ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن لبض روح عبدى المإمن ألؼضب لهم كما ٌؽضب اللٌث الحرب وما 
وهو ٌكره الموت وأكره مساءته وال بد له منه وما تعبد لى عبدى المإمن بمثل الزهد فى الدنٌا وال تمرب إلى 
عبدى المإمن بمثل أداء ما افترضت علٌه وال ٌزال عبدى ٌتمرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له 

بصرا وٌدا ومإٌدا إن سؤلنى أعطٌته وإن دعانى استجبت له وإن من عبادى المإمنٌن لمن ٌسؤلنى الباب سمعا و
من العبادة فؤكفه عنه ولو أعطٌته إٌاه لدخله العجب وأفسده ذلن وإن من عبادى المإمنٌن لمن ال ٌصلحه إال 

إال الفمر ولو أؼنٌته ألفسده ذلن وإن من الؽنى ولو أفمرته ألفسده ذلن وإن من عبادى المإمنٌن لمن ال ٌصلح له 
عبادى المإمنٌن لمن ال ٌصلحه إال الصحة ولو أسممته ألفسده ذلن وإن من عبادى المإمنٌن من ال ٌصلحه إال 

 .«عبادى بعلمى بملوبهم إنى علٌم خبٌر السمم ولو أصححته ألفسده ذلن إنى أدبر
( ، وابن 1ٖٔ/1( ، وأبو نعٌم فى الحلٌة )ٕٖٕ/ٕ، والحكٌم )( ٔ، رلم 5أخرجه ابن أبى الدنٌا فى األولٌاء )ص 

 عساكر
(2/5٘. ) 

 ومن ؼرٌب الحدٌث: "اللٌث الحرب": أى األسد الؽضبان.
 .2ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ُ َجعََل لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم  أَْزَواًجا َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَنٌَِن َوَحفََدةً َوَرَزلَكُْم ِمَن الط ٌِّبَاِت }َوّللا 
ِ هُْم ٌَْكفُُروَن )  [1ٕ({ ]النحل : 1ٕأَفَبِالْبَاِطِل ٌُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت ّللا 

 التفسٌر:
منهن األبناء وِمن  وهللا سبحانه جعل ِمن جنسكم أزواجا; لتسترٌح نفوسكم معهن، وجعل لكم

نسلهنَّ األحفاد، ورزلكم من األطعمة الطٌبة من الثمار والحبوب واللحوم وؼٌر ذلن. أفبالباطل 
من ألوهٌة شركابهم ٌإمنون، وبنعم هللا التً ال تحصى ٌجحدون، وال ٌشكرون له بإفراده جل 

 وعبل بالعبادة؟
ُ َجعََل لَكُْم ِمْن لوله تعالى:  وهللا سبحانه جعل  ، أي:"[2ٕأَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا{ ]النحل : }َوَّللاَّ

 .(ٔ)"لٌحصل االبتبلؾ والمودة والرحمة بٌنكم ِمن جنسكم وشكلكم أزواجا
 .(ٕ)"وهللا خلك آدم، ثم خلك زوجته منه :أي لال لتادة:" 
ُ َجعََل لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا{ لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[2ٕ]النحل : }َوَّللاَّ

 . (ٖ)أحدهما : ٌعنً: جعل لكم من جنسكم مثلكم ، فضرب المثل من أنفسكم، لاله ابن بحر
 .(ٗ)الثانً : ٌعنً آدم خلك منه حّواء ، حكاه الماوردي عن األكثرٌن

لكم من  جعلو ، أي:"[2ٕ}َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَنٌَِن َوَحفََدةً{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(٘)"هإالء الزوجات األوالد وأوالد األوالد

 خمسة ألوال : «الحفدة»وفً معنى 
، وأبو (2)، وابن عباس(ٙ)أحدها : أنهم األصهار أختان الرجل على بناته، لاله ابن مسعود

 : (ٔٔ)، ومنه لول الشاعر(ٓٔ)، وإبراهٌم(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)الضحى
 ...لها َحفٌَد مما ٌُعَّدث كثٌرُ ولو أن نفسً طاوعتنً ألصبحت  

ًَّ أبٌّة  ... َعٌُوٌؾ ألَصهاِر للبام لَذور  ولكنها نفس عل

 .(ٕٔ)"األختان بلؽة سعد العشٌرة :«الحفدة» لال الماسم بن سبلم:" 
 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، لاله ابن عباسالولد وولد الولدالثانً : أنهم 
ٌعنً: ولد الرجل ٌحِفدونه وٌخُدمونه، وكانت العرب إنما تخدمهم  لال الضحان:" 

 .(ٙٔ)"أّوالدهم الذكور
 ً  .(2ٔ)الثالث : أنهم بنو امرأة الرجل من ؼٌره ، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

، (ٕ)، وأبو مالن(ٔ)، والحسن(1ٔ)-فً إحدى الرواٌات-الرابع : أنهم األعوان، لاله ابن عباس
 .(ٖ)وعكرمة

                                                             

 .2ٕٗ، والتفسٌر المٌسر:ٕٗٔ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .لمابل ٌنسبه ولم.  «حفد» مادة «اللسان» فً منظور ابن ذكره(ٔٔ)
 .2لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٕٔ)
 . 2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٖٔ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 . 2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(٘ٔ)
 .2ٕ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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 :(ٗ)من أعانن فمد َحفَدن، أما سمعت لوله الشاعرعباس: " لال ابن
ةُ األْجمال  .(٘)"َحفََد الَوالبُِد َحْولَُهنَّ وأُْسِلَمْت ... بؤكُفِِّهنَّ أِزمَّ

 .(ٙ)"َمْن أعانن من أهل وخادم فمد حفدن لال الحسن:" 
 .(2)"من خدمن من ولدن وولد ولدنلال عكرمة:" الحفدة:  

، ومنه لول (ٔٔ)، وطاووس(ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)الخدم، لاله الحسن أٌضاالخامس : أنهم 
 :(ٕٔ)جمٌل

ةُ األْجمال   َحفََد الَوالبُِد َحْولَُهنَّ وأُْسِلَمْت ... بؤكُفِِّهنَّ أِزمَّ
 :(ٖٔ)ولال طرفة بن العبد

  ٌَْحِفدون الضٌَؾ فً أبٌاتِهْم ... َكَرًما ذلن منهم ؼٌَر ذُلّ 
هو المسرع فً  «الحافد»، و«حافد»جمع  «الحفدة»اإلسراع، و «الحفد»وأصل 

، منه (ٗٔ)وإلٌن نسعى ونحفد، أي: نسرع إلى العمل بطاعتن :«المنوت»العمل، ومنه لولهم فً 
 :(٘ٔ)لول الراعً

  َكلَّْفُت َمْجُهولََها نُولا ٌََمانٌَّةً ... إذا الُحَداةُ على أْكسابها َحَفُدوا
ٌحفدون أباهم بالخدمة  ،اربالك« الحفدة»و ،الصؽار :«بنٌن»ـبال :ٌعنً ولال مماتل:"

 .(ٙٔ)"وذلن أنهم كانوا فً الجاهلٌة ٌخدمهم أوالدهم
فً اللؽة: األعوان والخدم، ثم هإالء األعوان َمْن هم على ما « الحفدة» لال الواحدي:"
ألن هللا تعالى لال.  واألولى بؤن ٌفسر بؤعوان حصلوا للرجل ْن لِبَل المرأة; ذكره المفسرون،

}َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَِنٌَن َوَحفََدةً{ وأعوان الرجل ال من لِبَل امرأته ال ٌكونون ممن عناهم 
 .(2ٔ)"هللا بموله هاهنا: }َوَحفََدةً{

                                                                                                                                                                               

 .ٕ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 عند لال. العذري معمر بن هللا عبد بن لجمٌل ونسبه( ٖٗٙ: ٔ: )المرآن مجاز فً عبٌدة أبو بالبٌت استشهد(ٗ)
. كامل مخرج حافد واحدهم" الخ...  الوالبد حفد: "جمٌل لال وخداما، أعواناً ( : وحفدة بنٌن: )تعالى لوله

 ٌحفد وحفد. وأسرع العمل فً خؾ: واحتفد. وحفدانا حفدا، بالكسر ٌحفد( حفد: اللسان) فً ولال كملة: والجمٌع
 ..البٌت... (  الوالبد حفد) وأنشد الخفة،: والعمل الخدمة فً الحفد: األزهري. خدم: حفدا
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
/ ٓٔ والمرطبً ،ٖٕٔ/ ٕ والجمهرة 15 ،ٕ٘٘/ 2ٔ الطبري، وتفسٌر ٖٗٙ/ٔمجاز المرآن: فى البٌت(ٕٔ)

 .الفرزدق إلى درٌد ابن ونسبه. 2ٖٕ الكشاؾ وشواهد( حفد) والتاج واللسان ٗٗٔ ،ٖٗٔ
/ ٘" حٌان أبً تفسٌر" فً منسوب ؼٌر وورد ،ٕٕٓ/ ٖ" الماوردي تفسٌر" فً وورد دٌوانه، فً لٌس(ٖٔ)

 .5ٓٔ/ ٗٔ" األلوسً تفسٌر"و ،ٕ٘ٙ/ 2" المصون الدر"و ،ٓٓ٘
 .ٕٕٓ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٕ٘-2ٕ٘/2ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
، و منتهى الطلب/ دمحم بن ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٕ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:1٘دٌوانه: (٘ٔ)

 . ٖٗٔ/ٓٔ، ونسبه المرطبً: إلى األعشى ولم ألؾ علٌه فً دٌوانه.2ٖ/ٙالمبارن:
 ".كسا": للسانا. انظر: العجز مإخر وهو كسً، جمع وهو. اكسابها
 .22ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/ٖٔالتفسٌرالبسٌط: (2ٔ)
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 تحصل المنّة ألن الواردة; األلوال بؤحد بالحفدة الممصود تخصٌص الطبري ٌرتض ولم
 فً وَمْخرج الصحة، فً وجه ذكرنا عمن ذكرنا التً األلوال فكل": لال لذلن ذلن، بكل
 .-هللا أعلم-الصحٌح وهو ،(ٔ)"التؤوٌل
رزلكم من أنواع اللذابذ من  ، أي:"[2ٕ}َوَرَزلَكُْم ِمَن الطٌَِّّبَاِت{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"الثمار والحبوب والحٌوان
 .(ٖ)"ٌمول: ورزلكم من حبلل المعاش واألرزاق واأللوات لال الطبري:" 
ِ هُْم ٌَْكفُُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  أفبالباطل  ، أي:"[2ٕ}أَفَبِاْلَباِطِل ٌُْإِمنُوَن َوبِنِْعَمِت َّللاَّ

من ألوهٌة شركابهم ٌإمنون، وبنعم هللا التً ال تحصى ٌجحدون، وال ٌشكرون له بإفراده جل 
 .(ٗ)"وعبل بالعبادة؟
ٌمول تعالى ذكره: ٌحّرم علٌهم أولٌاء الشٌطان من البحابر والسوابب  لال الطبري:" 

، وأنعم علٌهم بإحبلله، وبما أحّل هللا لهم من ذلن ،والوصابل، فٌصّدق هإالء المشركون باهلل
 .(٘)"ٌكفرون، ٌمول: ٌنكرون تحلٌله، وٌجحدون أن ٌكون هللا أحله

 الفوابد:
 .أن حصول األوالد األسوٌاء فً خلمتهم، الصالحٌن فً دٌنهم; من أكبر النعم -ٔ
 وجوب شكر هللا تعالى على نعمه وذلن بذكره وشكره وإخبلص ذلن له. -ٕ
الرجل على ولده وأهله، وتعلٌمه إٌاهم من أمور دٌنهم وهو لٌام ، حموق األوالد واألهلٌن -ٖ

ما ٌحتاجون إلٌه. فؤما الولد فاألصل فٌه أنه نعمة من هللا وموهبة وكرامة، لال هللا عز 
ولال: ، وجل: }وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنٌن وحفدة{

[. فامتن علٌنا بؤن أخرج 5ٌََٗشاُء الذُّكُوَر{ ]الشورى :  }ٌََهُب ِلَمْن ٌََشاُء إَِناثًا َوٌََهُب ِلَمنْ 
 .من أصبلبنا أمثالنا، وأخبر أن األنثى من األوالد هبة وعطٌة كالذكر منهم

 لبح كفر النعم وتجاهل المنعم بترن شكره علٌها. -ٔ
على افتراض إمكان زواج األنسً بجنٌة فإن ذلن ال ٌجوز شرعا، لمفهوم لوله تعالى:  -ٕ

ً وهللا } ومن آٌاته أن خلك لكم }[ ولوله سبحانه: 2ٕ]النحل: {جعل لكم من أنفسكم أزواجا
 .[ٕٔ]الروم: {من أنفسكم أزواجاً 

فإن للت: ما عندن من ذلن. للت: الذي أعتمده التحرٌم، لوجوه:  لال السٌوطً:"
المتمدمتٌن: ثم لال: فروي المنع منه عن الحسن  ، المتمدمٌتٌن:منها: ما تمدم من اآلٌتٌن

البصري، ولتادة، والحكم بن عٌٌنة، وإسحاق بن راهوٌه. ولال الجمال السجستانً من 
الحنفٌة فً كتاب )منٌة المؽنً عن الفتاوى السراجٌة( ال ٌجوز المناكحة بٌن اإلنس 

منها: أن النكاح شرع والجن، وإنسان الماء الختبلؾ الجنس. وذكر وجوهاً أخرى للمنع 
ومنها: أنه لم ٌرد اإلذن ، لؤللفة، والسكون، واالستبناس، والمودة، وذلن مفمود فً الجن

[ ٖمن الشرع فً ذلن، فإن هللا تعالى لال: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء( ]النساء:
والنساء اسم إلناث بنً آدم خاصة، فبمً ما عداهن على التحرٌم، ألن األصل فً 

بضاع الحرمة حتى ٌرد دلٌل على الحل. ومنها: أنه لد منع من نكاح الحر لؤلمة، لما األ
ٌحصل للولد من الضرر باإلرلاق، وال شن أن الضرر بكونه من جنٌة وفٌه شاببة من 
ً وُخلماً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر اإلرلاق الذي هو مرجو  الجن َخلما

ر المنع، فالمنع من نكاح الجنً األنسٌة أولى الزوال بكثٌر، ثم لال: وإذا تمر
 .(ٙ)"وأحرى

                                                             

 .5ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 . ملخصا2ٕ٘االشباه والنظابر: (ٙ)
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وإنما منع زواج الجنً من اإلنسٌة لما تمدم، ولببل تمول المرأة إذا وجدت حامبًل 
إنها حامل من زوجها الجنً فٌكثر الفساد. ولال الماوردي بخصوص المناكحة بٌن بنً 

لى حد زعم البعض( مستنكر فً والجن:"وهذا المول بؤن أمها جنٌة )أي أم بلمٌس ع آدم
العمول لتباٌن الجنسٌن واختبلؾ الطبعٌن وتفاوت الجسمٌن، ألن اآلدمً جسمانً ، 
والجنً روحانً ، وخلك هللا اآلدمً من صلصال كالفخار وخلك الجنً من مارج من 
نار ، وٌمتنع االمتزاج من هذا التباٌن وٌستحٌل التناسل مع هذا االختبلؾ، لكنه لٌل 

ً فذكر  .(ٔ)"ته حاكٌا
وهو مستبعد  -إن زواج اإلنسً بالجنٌة على فرض إمكانٌة ولوعه المول  فٌمكن

ٌترتب علٌه مفاسد كثٌرة، لمدرة الجنٌة على التشكل بصورة أخرى، وكٌؾ ٌثك  -جداً 
أن التً تخالطه هً زوجته حماً، ربما كانت ؼٌرها، وألن الزواج ال بد فٌه من ولً 

للنكاح، وال بد من خلو المرأة من الموانع، وربما تعذر  وشاهدي عدل كشرط صحة
 .(ٕ)-وهللا أعلم-تحمك كل ذلن الختبلؾ طبٌعة الجن عن اإلنس، إلى ؼٌر ذلن من األمور

}وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا{ رد على العرب التً كانت تعتمد أنها فً لوله تعالى:  -ٖ
ن ٌربوع بن حنظلة بن مالن تزوج كانت تزوج الجن وتباضعها. حتى روي أن عمرو ب

سعبلة منهم، وكان ٌخبإوها عن سنا البرق لببل تراه فتنفر. فلما كان فً بعض اللٌالً 
وعاٌنته السعبلة، فمالت: عمروا ونفرت. فلم ٌرها أبدا. ولذا لال علباء بن  لمع البرق

 :(ٖ)أرلم ٌهجو أوالد عمرو المذكور
 بن ٌربوع لبام الناتأال لحى هللا بنً السعبلة ... عمرو 

 لٌسوا بؤعفاؾ وال أكٌات
« أكٌات»أبدلت فٌه السٌن تاء. وكذلن لوله « الناس»أصله « النات»ولوله 

جمع كٌس، أبدلت فٌه السٌن تاء أٌضا. ولال المعري ٌصؾ مراكب « أكٌاس»أصله 
إبل متؽربة عن األوطان، إذا رأت لمعان البرق تشتاق إلى أوطانها. فزعم أنه ٌستر 

 :(ٗ)عنها البرق لببل ٌشولها إلى أوطانها كما كان عمرو ٌستره عن سعبلته
 إذا الح إٌماض سترت وجوهها ... كؤنً عمرو والمطً سعالً

أحد »عجوز الجن. ولد روي من حدٌث أبً هرٌرة: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: «: السعبلة»و
 .(ٙ()٘)«أبوي بلمٌس كان جنٌا

 
 المرآن
ٌْئًا َواَل ٌَْستَِطٌعُوَن }َوٌَْعبُدُ  ِ َما اَل ٌَْمِلُن لَُهْم ِرْزلًا ِمَن الس َماَواِت َواْْلَْرِض َش وَن ِمْن ُدوِن ّللا 
 [1ٖ({ ]النحل : 1ٖ)

 التفسٌر:
وٌعبد المشركون أصناًما ال تملن أن تعطٌهم شٌبًا من الرزق من السماء كالمطر، وال من 

 .(2)شٌبًا، وال ٌتؤتى منهم أن ٌملكوه; ألنهم ال ٌمدرون.األرض كالزرع، فهم ال ٌملكون 
                                                             

 .ٕٙٔ/ ٗ: والعٌون النكت(ٔ)
 .ٕٕٗٔ محرم ٕٕ[ اْلفَتَْوى تَاِرٌخُ ] جنٌة من اإلنسً زواج(:525٘/ ٖٔ) اإلسبلمٌة الشبكة فتاوىانظر:  (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕذكره المناوي فً الجموع البهٌة: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕذكره المناوي فً الجموع البهٌة: (ٗ)
 .(1ٔ1ٔ) الضعٌفة فً - هللا رحمه - األلبانً الشٌخ ضعفه الحدٌث(٘)

صاحب الجامع الصؽٌر: أخرجه أبو الشٌخ فً العظمة، وابن مردوٌه فً التفسٌر، وابن عساكر: ولال لال 
شارحه المناوي: فً إسناده سعٌد بن بشر لال فً المٌزان عن ابن معٌن: ضعٌؾ. وعن ابن مسهر: لم ٌكن ببلدنا 

نهٌن أورده الذهبً فً  أحفظ منه، وهو ضعٌؾ منكر الحدٌث، ثم ساق من مناكٌره هذا الخبر. وبشٌر بن
 الضعفاء. ولال أبو حاتم: ال ٌحتج به. ووثمه النسابً. انتهى.

 .ٕٔٗ-ٔٗ/ٕانظر: الجموع البهٌة، للمناوي: (ٙ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
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ٌْبًا{ لوله تعالى:  ِ َما اَل ٌَْمِلُن لَُهْم ِرْزلًا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َش }َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 وٌعبد المشركون أصناًما ال تملن أن تعطٌهم شٌبًا من الرزق من السماء ، أي:"[2ٖ]النحل : 

 .(ٔ)"كالمطر، وال من األرض كالزرع، فهم ال ٌملكون شٌبًا
 .(ٕ)"النبات :المطر، }واألرض{ ٌعنً :رزلا من السماوات{ ٌعنً} لال البؽوي:" 
ال ٌملكون رزلا : وهو فً معنى « الرزق»بدال من « الشًء»فجعل  لال األخفش:" 

 .(ٖ)للٌبل وال كثٌرا"
هذه األوثان التً تعبد من دون هللا، ال تملن لمن ٌعبدها رزلا وال ضرا وال  لال لتادة:" 

نفعا وال حٌاة وال نشورا فبل تضربوا هلل األمثال فإنه أحد صمد لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفوا 
 .(ٗ)"أحد

وال ٌتؤتى منهم أن ٌملكوه; ألنهم ال  ، أي:"[2َٖواَل ٌَْستَِطٌعُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:}
 .(٘)"ٌمدرون

؟ {ال ٌملن} :بعد لوله {،وال ٌستطٌعون:}فإن للت: ما معنى لوله  لال الزمخشري:"
 وهل هما إال شًء واحد؟ 

تمدٌر راجع، وإنما المعنى: ال ٌملكون أن ٌرزلوا،  {ال ٌستطٌعون}لٌس فً  للت:
ت، إال أن ٌمدر الراجع وٌراد بالجمع بٌن نفى الملن واالستطاعة منفٌة عنهم أصبل، ألنهم موا

واالستطاعة للتوكٌد أو ٌراد: أنهم ال ٌملكون الرزق وال ٌمكنهم أن ٌملكوه، وال ٌتؤتى ذلن منهم 
 .(ٙ)"وال ٌستمٌم
 الفوابد:
فهذه ، ذم رب العزة المشركٌن بعبادتهم ما ال ٌملن لهم رزلا من السماوات واألرض -ٔ

تملن شٌبا من الرزق فً السماوات واألرض، فبل تملن أن تنزل المطر  اآللهة الباطلة ال

من السماء، وال تملن أن تخرج الزرع، وال تدر الضرع، وال تملن دفع الشر عن 
عابدٌها، وال تملن جلب الخٌر لهم، }وال ٌستطٌعون{ أي: هذه األصنام ال تملن شٌبا من 

 ذلن ألنفسها فهً ضعٌفة عاجزة.
التصرٌؾ فً العالم عن ؼٌر نفت هذه اآلٌة، هو المتصرؾ فً العالم، ولد أن هللا وحده  -ٕ

فبٌنت عجزهم وضعفهم، وأنهم ال ٌملكون للناس رزلا من السماوات هللا سبحانه وتعالى، 
واألرض، فلٌس لهم سلطان على األمطار، وال على السحاب والرٌح، ولٌس لهم سلطان 

 ، وإن كل ذلن فً لدرة َّللاَّ ولبضته.على األرض فتخرج زهرتها، وتلفظ خزابنها
من أسماء هللا تعالى الدالة على عظم فضله وكرمه وسخابه; فهو الذي « الرزاق»أن  -ٖ

ٌرزق أهل السموات واألرض بؤنواع الخٌرات والنعم المتتالٌة. وكما أنه ٌرزق عباده 
على ذلن كله الدنٌا وملذاتها كذلن ٌرزق اإلٌمان الموصل إلى الجنة ونعٌمها. والٌمدر 

 إال هللا وحده. فهو المستحك أن ٌعبد وحده الشرٌن له.
 

 المرآن
َ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن ) ِ اْْلَْمثَاَل إِن  ّللا   [1ٗ({ ]النحل : 1ٗ}فاََل تَْضِربُوا َّلِل 

 التفسٌر:

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕٕٕ/2(:ص5ٖٕ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
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 أشباًها مماثلٌن له ِمن َخْلمه هلل -أٌها الناس-وإذا َعِلمتم أن األصنام واألوثان ال تنفع، فبل تجعلوا 
تشركونهم معه فً العبادة. إن هللا ٌعلم ما تفعلون، وأنتم ؼافلون ال تعلمون خطؤكم وسوء 

 عالبتكم.
ِ اأْلَْمثَاَل{ ]النحل : لوله تعالى:  وإذا َعِلمتم أن األصنام  ، أي:"[2ٗ}فَبَل تَْضِربُوا ّلِِلَّ

هلل أشباًها مماثلٌن له ِمن َخْلمه تشركونهم معه فً  -أٌها الناس-واألوثان ال تنفع، فبل تجعلوا 
 .(ٔ)"العبادة
 .(ٕ)"المتضمنة للتسوٌة بٌنه وبٌن خلمه]األمثال[  لال السعدي: أي:" 
، فإنه واحد ال مثل األشباه. فتشبهونه بخلمه، وتجعلون له شرٌكا :ٌعنً لال البؽوي:" 
 .(ٖ)"له

فبل تجعلوا له مثبل تشركونه به، أو تمٌسونه علٌه فإن ضرب المثل  لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)"تشبٌه حال بحال

مشبه حاال  تمثٌل لئلشران باهلل والتشبٌه به، ألن من ٌضرب األمثال لال الزمخشري:" 
معالبكم علٌه بما ٌوازٌه فً العظم، بحال ولصة بمصة إن هللا ٌعلم كنه ما تفعلون وعظمه، وهو 

ألن العماب على ممدار اإلثم وأنتم ال تعلمون كنهه وكنه عمابه، فذان هو الذي جركم إلٌه 
وجرأكم علٌه، فهو تعلٌل للنهى عن الشرن. وٌجوز أن ٌراد: فبل تضربوا هلل األمثال، إن هللا 

 .(٘)"ٌعلم كٌؾ ٌضرب األمثال
ذهم األصنام. ٌمول: ال تجعلوا معً إلها ؼٌري، فإنه ال إله اتخا :ٌعنً لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"ؼٌري
َ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:  إن هللا ٌعلم ما تفعلون،  ، أي:"[2ٗ}إِنَّ َّللاَّ

 .(2)"وأنتم ؼافلون ال تعلمون خطؤكم وسوء عالبتكم

 .(1)"خطؤ ما تضربون من األمثال لال البؽوي: ٌعنً:" 
فساد ما تعولون علٌه من المٌاس على أن عبادة عبٌد الملن  {ٌعلمإن هللا لال البٌضاوي:"} 

ذلن ولو علمتموه لما  {وأنتم ال تعلمون}أدخل فً التعظٌم من عبادته وعظم جرمكم فٌما تفعلون. 
جرأتم علٌه فهو تعلٌل للنهً، أو أنه ٌعلم كنه األشٌاء وأنتم ال تعلمونه فدعوا رأٌكم دون 

 .(5)"نصه
 .(ٓٔ)"إن هللا ٌعلم كٌؾ ٌضرب األمثال، وأنتم ال تعلمون ولال الزمخشري:" 
فعلٌنا أن ال نمول علٌه ببل علم وأن نسمع ما ضربه العلٌم من  لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"األمثال

 [:2ٗ-2ٖفوابد الىٌتٌن:]
التندٌد بمن ٌضربون هلل األمثال وهم ال ٌعلمون باتخاذ وسابط له تشبٌها هلل تعالى بعباده  -ٔ

فهم ٌتوسطون باألولٌاء واألنبٌاء بدعابهم واالستؽاثة بهم بوصفهم ممربٌن إلى هللا تعالى 
 ٌستجٌب لهم، وال ٌستجٌب لؽٌرهم.

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٕٕ/2(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٗٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ال ٌجوز أن ٌستعمل فً حمه ، والمثل األعلى الذي ال ٌشركه فٌه مخلوقأن هللا تعالى له  -ٕ
المماثلة أو المساواة بٌنه وبٌن ؼٌره; كمٌاس التمثٌل ولٌاس  من األلٌسة ما ٌمتضً

 الشمول.
نثبت له تعالى ما أثبته لنفسه، على أننا  {:اأْلَْمثَالَ  هلل تَْضِربُوا فَبَل }ومن فوابد لوله تعالى: -ٖ

، من ذاته وصفاته، وأسمابه، وأفعاله، وننتهً عند ذلن وال نزٌد علٌه، لسان رسوله
 .وننزهه فً ذلن عن مماثلة أو مشابهة شًء من مخلولاته

 كمال من المخلوق به وصؾ ما كل أن {:اأْلَْمثَالَ  هلل تَْضِربُوا فَبَل }ومن فوابد لوله تعالى: -ٗ
:. تعالى لموله بالتنزه أولى فالخالك نمص من المخلوق عنه نزه ما وكل به أولى فالخالك
 .أعلم وهللا[ 2ٕ: الروم. . . ]اأْلَْعلَى اْلَمثَلُ  َولَهُ . . 

 
 المرآن

ٍء َوَمْن َرَزْلنَاهُ ِمن ا ِرْزلًا َحَسنًا فَُهَو ٌُْنِفكُ  ًْ ُ َمثاًَل َعْبًدا َمْملُوًكا اَل ٌَْمِدُر َعلَى َش  ِمْنهُ }َضَرَب ّللا 
ا َوَجْهًرا  ِ بَْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن )ِسرًّ  [1٘({ ]النحل : 1َ٘هْل ٌَْستَُووَن اْلَحْمُد َّلِل 
 التفسٌر:

ضرب هللا مثبل بٌَّن فٌه فساد عمٌدة أهل الشرن: رجبل مملوًكا عاجًزا عن التصرؾ ال ٌملن 
نه فً الخفاء شٌبًا، ورجبل آخر حًرا، له مال حبلل رَزلَه هللا به، ٌملن التصرؾ فٌه، وٌعطً م

والعلن، فهل ٌمول عالل بالتساوي بٌن الرجلٌن؟ فكذلن هللا الخالك المالن المتصرؾ ال ٌستوي 
ون بٌنهما؟ الحمد هلل وحده، فهو المستحك للحمد والثناء، بل أكثر  مع خلمه وعبٌده، فكٌؾ تَُسوُّ

 المشركٌن ال ٌعلمون أن الحمد والنعمة هلل، وأنه وحده المستحك للعبادة.
 سبب النزول:

ءٍ  :نزلت هذه اآلٌة لال ابن عباس:"  ًْ ُ َمثبًَل َعْبًدا َمْملُوًكا اَل ٌَْمِدُر َعلَى َش فً  {}َضَرَب َّللاَّ
رجل من لرٌش وعبده، فً هشام بن عمر، وهو الذي ٌنفك ماله سرا وجهرا، وفً عبده أبً 

 .(ٔ)"الجوزاء الذي كان ٌنهاه
ُ لوله تعالى:  ٍء َوَمْن َرَزْلنَاهُ ِمنَّا ِرْزلًا َحَسًنا}َضَرَب َّللاَّ ًْ  َمثبًَل َعْبًدا َمْملُوًكا اَل ٌَْمِدُر َعلَى َش

ا َوَجْهًرا{ ]النحل :  ضرب هللا مثبل بٌَّن فٌه فساد عمٌدة أهل الشرن:  ، أي:"[2٘فَُهَو ٌُْنِفُك ِمْنهُ ِسرًّ
حًرا، له مال حبلل رَزلَه هللا به، رجبل مملوًكا عاجًزا عن التصرؾ ال ٌملن شٌبًا، ورجبل آخر 

 .(ٕ)"ٌملن التصرؾ فٌه، وٌعطً منه فً الخفاء والعلن
علمهم كٌؾ تضرب فمال: مثلكم فً إشراككم باهلل األوثان: مثل من  لال الزمخشري:" 

سوى بٌن عبد مملون عاجز عن التصرؾ، وبٌن حر مالن لد رزله هللا ماال فهو ٌتصرؾ فٌه 
 وٌنفك منه كٌؾ شاء.

فإن للت: لم لال مملوكا ال ٌمدر على شًء  وكل عبد مملون، وؼٌر لادر على 
 التصرؾ؟

للت: أما ذكر المملون فلٌمٌز من الحر، ألن اسم العبد ٌمع علٌهما جمٌعا، ألنهما من 
وأما ال ٌمدر على شًء فلٌجعل ؼٌر مكاتب وال مؤذون له، ألنهما ٌمدران على ، عباد هللا
 .(ٖ)"التصرؾ
فهل ٌمول عالل بالتساوي بٌن الرجلٌن؟  ، أي:"[2٘}َهْل ٌَْستَُووَن{ ]النحل : تعالى:لوله  

ون بٌنهما؟  .(ٗ)"فكذلن هللا الخالك المالن المتصرؾ ال ٌستوي مع خلمه وعبٌده، فكٌؾ تَُسوُّ
 . (٘)"هل ٌستوي األحرار والعبٌد؟لال الزمخشري: "معناه:  

                                                             

 .5ٖٕٕ/2(:صٕٔٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
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 وفً هذا المثل لوالن :
مثل ضربه هللا للكافر ألنه ال خٌر عنده، ومن رزلناه منا رزلاً حسناً هو المإمن، أحدهما : أنه 

 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)لما عنده من الخٌر، وهذا معنى لول ابن عباس
الكافر، إنه  :ٌعنً {، ضرب هللا مثبل عبدا مملوكا ال ٌمدر على شًء }عن ابن عباس:" 

 {،زلناه منا رزلا حسنا فهو ٌنفك منه سرا وجهراومن ر} ،ال ٌستطٌع إن ٌنفك نفمة فً سبٌل هللا
 .(ٖ)"وهو المثل فً النفمة ،المإمن :ٌعنً

عبدا مملوكا ال ٌمدر على }لٌس للعبد طبلق إال بإذن سٌده. ولرأ:  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ){"شًء

لال: هذا مثل ضربه هللا للكافر رزله هللا  {،ضرب هللا مثبل عبدا مملوكا} عن لتادة:" 
لال: هو المإمن  {،ومن رزلناه منا رزلا حسنا} ،ماال فلم ٌمدم فٌه خٌرا ولم ٌعمل فٌه بطاعة هللا

أعطاه هللا ماال رزلا حبلال، فعمل فٌه بطاعة هللا، وأخذه بشكر ومعرفة حك هللا، فؤثابه هللا على 
لال: ال وهللا ال  {،هل ٌستوٌان مثبل}ه فً الجنة. لال هللا: ما رزله الرزق الممٌم الدابم ألهل

 .(٘)"ٌستوٌان
الثانً : أنه مثل ضربه هللا تعالى لنفسه واألوثان، ألنها ال تملن شٌباً ، وإنهم عدلوا عن عبادة 

 .(2)، و مجاهد(ٙ)هللا تعالى الذي ٌملن كل شًء ، وهذا معنى لول الحسن
إن هللا ضرب األمثال على حسب األعمال، فلٌس عمل صالح، إال  لال الربٌع بن أنس:" 

إن مثل العالم المتفهم، كطرٌك بٌن  له المثل الصالح، ولٌس عمل سوء، إال له مثل سوء، ولال:
 .(1)"شجر وجبل، فهو مستمٌم ال ٌعوجه شًء، فذلن مثل العبد المإمن الذي لرأ المرآن وعمل به

 .(1)"به
ِ{ ]النحل : }اْلَحْمُد لوله تعالى:  الحمد هلل وحده، فهو المستحك للحمد  ، أي:"[2ّ٘لِِلَّ

 .(5)"والثناء
بل أكثر المشركٌن ال ٌعلمون  ، أي:"[2٘}َبْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"أن الحمد والنعمة هلل، وأنه وحده المستحك للعبادة
فعلون، وال المول كما تمولون، ما لؤلوثان عندهم من ٌمول: ما األمر كما ت لال الطبري:" 

الكفرة الذٌن ٌعبدونها ال ٌعلمون  ٌد وال معروؾ فتُْحمد علٌه، إنما الحمد هلل، ولكن أكثر هإالء
 .(ٔٔ)"أن ذلن كذلن، فهم بجهلهم بما ٌؤتون وٌََذرون ٌجعلونها هلل شركاء فً العبادة والحمد

لال: }بل  فكؤنه لٌل: إذا كان األمر كذلن فلم سوى المشركون آلهتهم باهلل؟ لال السعدي:" 
 .(ٕٔ)"أكثرهم ال ٌعلمون{ فلو علموا حمٌمة العلم لم ٌتجرإوا على الشرن العظٌم

 
 المرآن

ٍء َوُهَو َكلٌّ َعلَى مَ  ًْ ٌِْن أََحُدهَُما أَْبَكُم اَل ٌَْمِدُر َعلَى َش ُ َمثاًَل َرُجلَ ْههُ اَل }َوَضَرَب ّللا  ٌْنََما ٌَُوّجِ ْواَلهُ أَ
ٌٍْر َهْل ٌَْستَِوي هَُو َوَمْن ٌَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوهَُو َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )  [1ٙ({ ]النحل : 1ٌَٙأِْت بَِخ

                                                             

 . 5ٕٕٕ/2(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . 5ٕٕٕ/2(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 . 5ٕٕٕ/2(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٕٕ/2(:صٕٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . 5ٕٕٕ/2(:ص5ٕٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٕٕ/2(:ص51ٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٙ/2ٌٔر الطبري:، وتفس5ٖٕٕ/2(:ص52ٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٕٕ/2(:ص55ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٗٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 التفسٌر:
وضرب هللا مثبل آخر لبطبلن الشرن رجلٌن: أحدهما أخرس أصم ال ٌَْفَهم وال ٌُْفِهم، ال ٌمدر 

ٌَلً أمره وٌعوله، إذا أرسله ألمر ٌمضٌه ال  على منفعة نفسه أو ؼٌره، وهو عبء ثمٌل على َمن 
ٌنجح، وال ٌعود علٌه بخٌر، ورجل آخر سلٌم الحواس، ٌنفع نفسه وؼٌره، ٌؤمر باإلنصاؾ، وهو 
ون بٌن  على طرٌك واضح ال عوج فٌه، فهل ٌستوي الرجبلن فً نظر العمبلء؟ فكٌؾ تَُسوُّ

 صّمِ وبٌن هللا المادر المنعم بكل خٌر؟الصنم األبكم األ
ٍء{ ]النحل : لوله تعالى:  ًْ ٌِْن أََحُدهَُما أَْبَكُم اَل ٌَْمِدُر َعلَى َش ُ َمثبًَل َرُجَل ، [2ٙ}َوَضَرَب َّللاَّ
ال ٌمدر  وضرب هللا مثبل آخر لبطبلن الشرن رجلٌن: أحدهما أخرس أصم ال ٌَْفَهم وال ٌُْفِهم أي:"

 .(ٔ)"أو ؼٌرهعلى منفعة نفسه 
ٌعنً بذلن الصنم أنه ال ٌسمع شٌبا، وال ٌنطك، ألنه إما خشب منحوت،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"وإما نحاس مصنوع ال ٌمدر على نفع لمن خدمه، وال دفع ضّر عنه
وهو عبء ثمٌل على َمن ٌَلً  ، أي:"[2ٙ}َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْواَلهُ{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"أمره وٌعوله
 .(ٗ)"ٌحمله :أي لال الفراء:" 
 .(٘)"عٌال بلؽة لرٌش لال الماسم بن سبلم:أي:" 
 .(ٙ)"عٌال وثمل على لرابته وولٌه لال ابن لتٌبة:أي:" 
ٌمول: وهو عٌال على ابن عمه وحلفابه وأهل والٌته، فكذلن الصنم َكّل  لال الطبري:" 

على من ٌعبده، ٌحتاج أن ٌحمله، وٌضعه وٌخدمه، كاألبكم من الناس الذي ال ٌمدر على شًء، 
 .(2)"فهو َكّل على أولٌابه من بنً أعمامه وؼٌرهم

ارتحلوا حملوه على بعٌر الكل العٌال. كانوا إذا "لال: {، َكلٌّ }عن ابن عباس فً لوله:  

ذلول، وجعلوا معه نفرا ٌمسكونه خشٌة إن ٌسمط، فهو عناء وعذاب وعٌال علٌهم هل ٌستوي 
 .(1)"هو ومن ٌؤمر بالعدل وهو على صراط مستمٌم ٌعنً نفسه

ٌٍْر{ ]النحل : لوله تعالى:  ْههُ اَل ٌَؤِْت بَِخ ٌْنََما ٌَُوّجِ حٌثما أرسله سٌده لم ٌنجح  ، أي:"[2ٙ}أَ
 .(5)"فً مسعاه ألنه أخرس، بلٌد، ضعٌؾ

ٌمول  {،ال ٌؤت بخٌر}أٌنما ٌدعوه من شرق أو ؼرب من لٌل أو نهار  :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)"ال ٌجٌبه بخٌر
ٌمول: حٌثما ٌوجهه ال ٌؤت بخٌر، ألنه ال ٌفهم ما ٌُمال له، وال ٌمدر أن  لال الطبري:" 

ٌعبر عن نفسه ما ٌرٌد، فهو ال ٌفهم، وال ٌُْفَهم عنه، فكذلن الصنم،ال ٌعمل ما ٌمال له، فٌؤتمر 
 .(ٔٔ)"ألمر من أمره، وال ٌنطك فٌؤمر وٌنهً

ل على من عبدها، فً خدمتها فهذا مثل آلهتهم، ألنها صم بكم عمً، ثم لال ابن لتٌبة: " 
 .(ٕٔ)"والتعبد لها، وهً ال تؤتٌه بخٌر

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (٘)
 .ٖٕٕتؤوٌل المشكل المرآن: (ٙ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٙٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .25ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٕتؤوٌل المشكل المرآن: (ٕٔ)
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ٌَؤُْمُر ِباْلعَْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]النحل : لوله تعالى:  ، [2ٙ}َهْل ٌَْستَِوي هَُو َوَمْن 
هل ٌتساوى هذا األخرس، وذلن الرجل البلٌػ المتكلم بؤفصح بٌان، وهو على طرٌك الحك  أي:"
 .(ٔ)"الستمامةوا

ٌؤمر  -عز وجل -ٌعنً الرب نفسه {،ومن ٌؤمر بالعدل} ،هذا الصنم :ٌعنى لال مماتل:" 
ٌمول أنا على الحك  -عز وجل -الرب نفسه :ٌعنً {،وهو على صراط مستمٌم، } بالتوحٌد
 .(ٕ)"المستمٌم
ٌعنً: هل ٌستوي هذا األبكم الكّل على مواله الذي ال ٌؤتً بخٌر حٌث  لال الطبري:" 

توجه ومن هو ناطك متكلم ٌؤمر بالحّك وٌدعو إلٌه وهو هللا الواحد المهار، الذي ٌدعو عباده إلى 
َوُهَو :}توحٌده وطاعته، ٌمول: ال ٌستوي هو تعالى ذكره، والصنم الذي صفته ما وصؾ. ولوله 

ٌمول: وهو مع أمره بالعدل، على طرٌك من الحّك فً دعابه إلى العدل،  {،ْستَِمٌمٍ َعلَى ِصَراٍط مُ 
 .(ٖ)"وأمره به مستمٌم، ال ٌَْعَوّج عن الحّك وال ٌزول عنه

فهل ٌستوي هذا ومن كان ٌؤمر بالعدل وهو على صراط مستمٌم، فؤلواله  لال السعدي:" 
عدل وأفعاله مستمٌمة، فكما أنهما ال ٌستوٌان فبل ٌستوي من عبد من دون هللا وهو ال ٌمدر على 
شًء من مصالحه، فلوال لٌام هللا بها لم ٌستطع شٌبا منها، وال ٌكون كفوا وندا لمن ال ٌمول إال 

 .(ٗ)"إال ما ٌحمد علٌه الحك، وال ٌفعل
 .(٘)"فمال: ال تسووا بٌن الصنم وبٌن هللا تبارن وتعالى لال الفراء:" 
 اختلؾ المفسرون فً المثل المضروب بهذه اآلٌة على ثبلثة ألوال :و

أحدها : أنه مثل ضربه هللا تعالى لنفسه وللوثن ، فاألبكم الذي ال ٌمدر على شًء هو الوثن ، 
، وهو معنى لول (1)، ومماتل(2)، والسدي(ٙ)هو هللا تعالى ، لاله لتادة والذي ٌؤمر بالعدل

 .(5)مجاهد

الصنم عٌال على مواله الذي ٌعبده ٌنفك علٌه وٌكنه من الحر  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)" والشمس وٌكنفه

 .(ٔٔ)"كّل هذا مثل إله الحّك، وما ٌُدعى من دونه من الباطل لال مجاهد:" 
مثل ضربه هللا تعالى للمإمن والكافر ، فاألبكم : الكافر ، والذي ٌؤمر بالعدل : الثانً : أنه 

 .(ٕٔ)المإمن ، لاله ابن عباس
ومن ٌؤمر } الكافر. وبموله: :الذي هو كل على مواله« األبكم»ـٌعنً ب لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"المإمن. وهذا المثل فً األعمال {:بالعدل

لعثمان بن عفان رضً هللا عنه كان ٌعرض علٌه اإلسبلم فٌؤبى . الثالث : أن األبكم : عبد كان 
 ً  .(ٗٔ)ومن ٌؤمر بالعدل : عثمان ، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

 :[2ٙ-2٘فوابد اآلٌتٌن:]

                                                             

 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .25ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٕٙ/2ٔانظر: الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕٕ/2(:صٕ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .25ٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٕٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .25ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٖٕٕ/2(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 . 5ٖٕٕ/2(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 . 5ٖٕٕ/2(:صٕٗٓٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 .تشدٌد المرآن فً نكران عبادة األوثان -ٔ
أثبت هللا تعالى لنفسه التفرد ، إذ ضرب األمثلة لبطبلن الشرن، وصحة التوحٌد -ٕ

األلوهٌة، وأنكر أن ٌكون ؼٌره مستحماً لذلن; استمبلالً واشتراكاً لتنافٌهما فً  باستحماق
 .الموجب، وهو الخلك; هللف الخلك واألمر وحده، وؼٌره لٌس إلٌه شًء من ذلن

 استحسان ضرب األمثال وهو تشبٌه حال بحال على أن ٌكون ضارب المثل عالما. -ٖ
 نمصانه.بٌان مثل المإمن فً كماله والكافر فً  -ٗ
ومثل  بٌان مثل األصنام فً جمودها وتعب عبدتها علٌها فً الحماٌة وعدم انتفاعهم بها. -٘

الرب تبارن وتعالى فً عدله، ودعوته إلى اإلسبلم ولٌامه على ذلن مع استجابة دعاء 
أولٌابه، ورعاٌتهم، وعلمه بهم وسمعه لدعابهم ونصرتهم فً حٌاتهم وإكرامهم واإلنعام 

 ا حٌاتهم. وهلل المثل األعلى وهو العزٌز الحكٌم.علٌهم فً كلت
، فالعالل ال ٌمبل البتة المساواة بٌن مخلوق ٌملن وٌمدر اآلٌة األولىأبطل الشرن بمٌاس  -ٙ

وآخر ال ٌملن وال ٌمدر، فؤلن ال ٌمبل التماثل فً الحموق والكماالت بٌن األوثان 
 .(ٔ)لىالعاجزة المملوكة وبٌن من له المثل األعلى من باب أو

 
 المرآن

 َ ٌُْب الس َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما أَْمُر الس اَعِة إاِل  َكلَْمحِ اْلبََصِر أَْو هَُو أَْلَرُب إِن  ّللا  ِ َغ  َعلَى كُّلِ }َوَّلِل 
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [11({ ]النحل : 11َش
 التفسٌر:

المٌامة فً سرعة مجٌبها إال  وهلل سبحانه وتعالى ِعْلُم ما ؼاب فً السموات واألرض، وما شؤن
 كنظرة سرٌعة بالبصر، بل هو أسرع من ذلن. إن هللا على كل شًء لدٌر.

 سبب النزول:
 -عز وجل -متى الساعة؟ فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة سؤلوا النبً لال مماتل:" 

ٌُْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ِ َؼ  .(ٕ)"لٌس ذلن إلى أحد من العباد وؼٌب الساعة ،}َوّلِِلَّ
ٌُْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النحل : لوله تعالى:  ِ َؼ وهلل سبحانه وتعالى  ، أي:"[22}َوّلِِلَّ

 .(ٖ)"ِعْلُم ما ؼاب فً السموات واألرض
أي: هو تعالى المنفرد بؽٌب السماوات واألرض، فبل ٌعلم الخفاٌا  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"والبواطن واألسرار إال هو، ومن ذلن علم الساعة فبل ٌدري أحد متى تؤتً إال هللا
ٌختص به علمه ال ٌعلمه ؼٌره، وهو ما ؼاب فٌهما عن العباد بؤن لم  لال البٌضاوي:" 

 .(٘)"ٌكن محسوسا ولم ٌدل علٌه محسوس
َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النحل : لوله تعالى:وفً   ٌُْب السَّ ِ َؼ  :(ٙ)، وجوه من التفسٌر[22}َوّلِِلَّ

 أحدها : وهلل علم ؼٌب السموات واألرض ، ألنه المنفرد به دون خلمه .
 الثانً : أن المراد بالؽٌب إٌجاد المعدومات وإعدام الموجودات .

 وأما الكابن فً الحال فمعلوم .الثالث : ٌعنً فعل ما كان وما ٌكون ، 
 الرابع : أن ؼٌب السماء الجزاء بالثواب العماب . وؼٌب األرض المضاء باألرزاق واآلجال .

وما  ، أي:"[22}َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ َكلَْمحِ اْلَبَصِر أَْو هَُو أَْلَرُب{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(2)"سرٌعة بالبصر، بل هو أسرع من ذلن شؤن المٌامة فً سرعة مجٌبها إال كنظرة

                                                             

 .ٔٙٔ - 2٘ٔ/ ٔ المٌم البن المولعٌن إعبلم ،1ٓ ،25/ ٙ تٌمٌة البن الفتاوى مجموع: انظرانظر:  (ٔ)
 .25ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕ٘ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
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 .(ٔ)"كرجوع الطرؾ :ٌعنى {،إال كلمح البصر}البعث  ٌعنً: لال مماتل:" 
وما أمر لٌام الساعة فً سرعته وسهولته. إال كلمح البصر إال  لال البٌضاوي:أي:" 

أو أمرها ألرب منه بؤن ٌكون فً  {،أو هو ألرب}كرجع الطرؾ من أعلى الحدلة إلى أسفلها. 
زمان نصؾ تلن الحركة بل فً اآلن الذي تبتدئ فٌه، فإنه تعالى ٌحًٌ الخبلبك دفعة وما ٌوجد 
دفعة كان فً آن، وأو للتخٌٌر أو بمعنى بل. ولٌل معناه أن لٌام الساعة وإن تراخى فهو عند هللا 

 .(ٕ)"الؽة فً استمرابهكالشًء الذي تمولون فٌه هو كلمح البصر أو هو ألرب مب
ٍء لَِدٌٌر{ ]النحل : لوله تعالى:  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش لادٌر على كل األشٌاء وهللا  ، أي:"[22}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)"ومن جملتها المٌامة التً ٌكذب بها الكافرون
 .(ٗ)"فٌمدر أن ٌحًٌ الخبلبك دفعة كما لدر أن أحٌاهم متدرجا لال البٌضاوي:" 
 .(٘)"فبل ٌستؽرب على لدرته الشاملة إحٌاإه للموتى لال السعدي:" 
 الفوابد:
 .محٌط علمه بالسموات واألرض -تبارن وتعالى  -هللا  -أن  -ٔ
 .(ٙ)"ال ٌعترضه عجز وال فتور : أي:"«المدٌر» ومن أسمابه تعالى: -ٕ

كامل المدرة بمدرته أوجد الموجودات، وبمدرته دبرها، بمدرته  لال السعدي:أي:"
سواها وأحكمها، وبمدرته ٌحًٌ وٌمٌت، وٌبعث العباد للجزاء، وٌجازي المحسن 
بإحسانه، والمسًء بإساءته، الذي إذا أراد شٌباً لال له: كن فٌكون، وبمدرته ٌملب الملوب 

 .(2)"وٌصرفها على ماٌشاء وٌرٌد
التام المدرة ال  :«المدٌر»و": ، لالعبد العزٌز لال الحلٌمًروي البٌهمً عن  

 .(1)"ٌبلبس لدرته عجز بوجه
 

 المرآن
ٌْئًا َوَجعََل لَكُُم الس ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفْ  َهاتِكُْم اَل تَْعلَُموَن َش ُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُُطوِن أُم  ئَِدةَ لَعَل كُْم }َوّللا 

 [11({ ]النحل : 11تَْشكُُروَن )
 التفسٌر:

وهللا سبحانه وتعالى أخرجكم ِمن بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل، ال تدركون شٌبًا مما حولكم، 
وجعل لكم وسابل اإلدران من السمع والبصر والملوب; لعلكم تشكرون هلل تعالى على تلن النعم، 

 وتفردونه عز وجل بالعبادة.
ُ لوله تعالى:  ٌْبًا{ ]النحل : }َوَّللاَّ َهاتِكُْم اَل تَْعلَُموَن َش وهللا  ، أي:"[21 أَْخَرَجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

 .(5)"سبحانه وتعالى أخرجكم ِمن بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل، ال تدركون شٌبًا مما حولكم
أي: هو المنفرد بهذه النعم حٌث }أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)"شٌبا{ وال تمدرون على شًء
 .(ٔٔ)"من الرحم لال: {،من بطون أمهاتكم} عن السدي:" 

                                                             

 .25ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٙ)
 .ٖٕٕتفسٌر أسماء هللا الحسنى: (2)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:ص5ٕٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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معناه: ؼٌر عالمٌن شٌبا من حك المنعم الذي خلمكم فً البطون،  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"السعة وسواكم وصوركم، ثم أخرجكم من الضٌك إلى

أن ال علم لهم  -فً كتابه  -وعرؾ هللا سبحانه وتعالى جمٌع خلمه " لال اإلمام الشافعً: 
اآلٌة، ثم علمهم بما آتاهم  {وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌبا}إال ما علمهم فمال: 

 .(ٕ)"وأن ال ٌتولوا ؼٌره إال بما علمهم، من العلم، وأمرهم بااللتصار علٌه
 .(ٖ)بضم الهمزة وكسرها ،«أمهاتكم»:لرئ  
ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفبَِدةَ لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:   ، أي:"[21}َوَجعََل لَكُُم السَّ

وجعل لكم وسابل اإلدران من السمع والبصر والملوب; لعلكم تشكرون هلل تعالى على تلن النعم، 
 .(ٗ)"وتفردونه عز وجل بالعبادة

 .(٘)"كرامة أكرمكم هللا بها، فاشكروا نعمه لال لتادة:" 
وما ركب فٌكم هذه األشٌاء إال آالت إلزالة الجهل الذي ولدتم  معناه: لال الزمخشري:" 
واجتبلب العلم والعمل به، من شكر المنعم وعبادته، والمٌام بحموله، والترلً إلى ما  علٌه
 .(ٙ)"ٌسعدكم
خص هذه األعضاء الثبلثة، لشرفها وفضلها وألنها مفتاح لكل علم، فبل  لال السعدي:" 

وصل للعبد علم إال من أحد هذه األبواب الثبلثة وإال فسابر األعضاء والموى الظاهرة والباطنة 
هو الذي أعطاهم إٌاها، وجعل ٌنمٌها فٌهم شٌبا فشٌبا إلى أن ٌصل كل أحد إلى الحالة البلبمة به، 

ٌشكروا هللا، باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح فً طاعة هللا، فمن استعملها  وذلن ألجل أن
 .(2)"فً ؼٌر ذلن كانت حجة علٌه ولابل النعمة بؤلبح الممابلة

 الفوابد:
 أما، الفطرٌة المعرفة وعبل جل الخالك معرفة إال مكتسبة العلوم جمٌع أنمن الفوابد: -ٔ

ُ : }عزوجل لوله بدلٌل مكتسبة فإنها األخرى المعارؾ سابر  بُطُونِ  ِمنْ  أَْخَرَجكُمْ  َوَّللاَّ
َهاتِكُمْ  ً  تَْعلَُمونَ  ال أُمَّ ٌْبا [، ٖٔ: البمرة]{ كُلََّها األْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ } ،، وكذلن لوله تعالى:{َش
 السماء كفولٌة واستدالل ذهن كدّ  إلى ٌحتاج ال ظاهر بدهً ٌكون ما العلوم من أن إال

 إذا حتى وبرهان دلٌل إلى ٌحتاج ما ومنها ذلن، إلى وما وحاجته وفنابه اإلنسان ووجود
 باب من إال الشن فٌه ٌمع وال النفس عن ٌنفن ال ضرورٌا علما صار النفوس فً استمر
 .الشٌطانٌة الوسوسة

إن هللا خلك بنً آدم وفطرهم على لبول اإلسبلم والمٌل إلٌه دونه ؼٌره، والتهٌإ لذلن  -ٕ
واالستعداد له بالموة، لكن ال بد للعبد من تعلم اإلسبلم بالفعل، فإنه لبل التعلٌم جاهٌل ال 
ٌْبًا{ ]النحل:  َهاتِكُْم اَل تَْعلَُموَن َش ُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ ٌعرؾ شٌبًا كما لال سبحانه: }َوَّللاَّ

ر مهدًٌا بالفعل، إذًا أمران [ ... اآلٌة، فإن هداه هللا سبب له من ٌعلمه اإلسبلم فصا21
َم  هداٌة، وتهٌبةٌ من حٌث الفطرة لمبول الدٌن، وعنده مٌل وعنده شًء باطن، فإن عُلِّ

 .(1)حٌنبٍذ فمبل اإلسبلم والدٌن اجتمع فٌه الهدٌتان: هداٌة بالموة، وهداٌة بالفعل
لال : ةالتصرٌح بؤن الفطرة ممتضٌة لئللرار بالرب وتوحٌده وحبه فً األدلة السمعٌ -ٖ

ما من مولود إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌمجسانه أو "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             

 .ٕٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٓٓٔ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٓٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 . ]مرلم آلٌا[5/1انظر: شرح سلم الوصول: الدرس (1)



ٕ5ٖ 
 

والصوب أن الفطرة هنا هً فطرة اإلسبلم، وهً السبلمة من االعتمادات  ،(ٔ)"ٌنصرانه
الباطلة والمبول للعمابد الصحٌحة، ولٌس المراد أن اإلنسان حٌن ٌخرج من بطن أمه 

َهاتِكُْم الَ }هذا الدٌن موحداً هلل فإن هللا تعالى ٌمول: ٌعلم  ن بُطُوِن أُمَّ َوهللاُ أَْخَرَجكُم ّمِ
ٌْبًا [ وإنما المراد أن فطرته ممتضٌة وموجبة لدٌن اإلسبلم 21]النحل:  {تَْعلَُموَن َش

ولمعرفة الخالك واإللرار به ومحبته. وممتضٌات هذه الفطرة وموجباتها تحصل شٌباً 
 .(ٕ)شًء وذلن بحسب كمال الفطرة وسبلمتها من الموانع بعد
معرفة اإلنسان باتفاق العمبلء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون شٌباً إن  -ٗ

 .فشٌباً، وهذا هو الذي ٌسمى عند الفبلسفة نظرٌة المعرفة، أو نظرٌة حصول المعارؾ
 

 المرآن
ٌِْر  ُ إِن  ِفً ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم }أَلَْم ٌََرْوا إِلَى الط  َراٍت فًِ َجّوِ الس َماِء َما ٌُْمِسكُُهن  إاِل  ّللا  ُمَسخ 

 [11({ ]النحل : 11ٌُْؤِمنُوَن )
 التفسٌر:

ألم ٌنظر المشركون إلى الطٌر مذلبلت للطٌران فً الهواء بٌن السماء واألرض بؤمر هللا؟ ما 
ه بما َخَلمه لها، وألدرها علٌه. إن فً ذلن التذلٌل واإلمسان ٌمسكهن عن الولوع إال هو سبحان

 لَدالالت لموم ٌإمنون بما ٌرونه من األدلة على لدرة هللا.
َراٍت فًِ َجّوِ السََّماِء{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌِْر ُمَسخَّ ٌََرْوا إِلَى الطَّ ألم ٌنظر  ، أي:"[25}أَلَْم 

 .(ٖ)"المشركون إلى الطٌر مذلبلت للطٌران فً الهواء بٌن السماء واألرض بؤمر هللا؟
 (ٗ)مذلبلت للطٌران بما خلك لها من األجنحة واألسباب المواتٌة لال الزمخشري:": 

 .(ٙ)"أبعد منه، واللوح مثله (٘)لذلن. والجو: الهواء المتباعد من األرض فً سمت العلو والسكان

 .(ٙ)"مثله
نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطٌر المسخر بٌن السماء واألرض ،  ل ابن كثٌر:"لا 

 .(2)"كٌؾ جعله ٌطٌر بجناحٌه بٌن السماء واألرض ، فً جو السماء
 .(1)"فً كبد السماء {،فً جو السماء} عن لتادة:" 
 .(5)"لال: جوؾ السماء {،فً جو السماء} عن السدي:" 
 .(ٓٔ)والٌاء، بالتاء «لم ٌروا»لرئ:  
ُ{ ]النحل : لوله تعالى:  ما ٌمسكهن عن الولوع إال هو  ، أي:"[25}َما ٌُْمِسكُُهنَّ إِالَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)"سبحانه بما َخلَمه لها، وألدرها علٌه
 .(ٕٔ)"فً لبضهن وبسطهن وولوفهن إال هللا بمدرته لال الزمخشري:أي:" 
ما ٌمسكه هنان إال هللا بمدرته تعالى ، الذي جعل فٌها لًوى تفعل ذلن ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌََرْوا إَِلى  وسخر الهواء ٌحملها وٌسر الطٌر لذلن ، كما لال تعالى فً سورة الملن : } أََولَْم 

                                                             

 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من(. 1ٕ٘ٙ) ومسلم ،(1ٖ٘ٔ) البخاري رواه(ٔ)
 .1ٖٖ/ 1:والنمل العمل تعارض درء: انظر(ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .وأتٌته :تمول والعامة وافمته إذا مإاتاة األمر ذلن على آتٌته الصحاح فً «لذلن المواتٌة واألسباب» لوله(ٗ)
 أعنان أٌضا وفٌه السماء أعنان ٌبللً الذي الهواء والسكاكة السكان الصحاح فً «منه أبعد والسكان» لوله(٘)

 .السحاب بالفتح والعنان. ألطارها من اعترض وما صفابحها السماء أعنان
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٓ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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ْحَمُن إِنَّهُ بِكُّلِ  ٌَْمبِْضَن َما ٌُْمِسكُُهنَّ إِال الرَّ ٌِْر فَْولَُهْم َصافَّاٍت َو ٍء بَِصٌٌر { ]الملن : الطَّ ًْ  .(ٔ) "[ 5َٔش
(ٔ). 

 .(ٕ)"وفٌه نفً لما ٌصوره الوهم عن خاصٌة الموى الطبٌعٌة لال النسفً:" 
ُ{ عن السدي:"   .(ٖ)"ٌمسكه هللا على كل ذلن وهللا أعلم بالصواب، }َما ٌُْمِسكُُهنَّ إِالَّ َّللاَّ
ٌَاٍت ِلمَْوٍم لوله تعالى:  إن فً ذلن التذلٌل  ، أي:"[25ٌُْإِمنُوَن{ ]النحل : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَل

 .(ٗ)"واإلمسان لَدالالت لموم ٌإمنون بما ٌرونه من األدلة على لدرة هللا
 .(٘)"بؤن الخلك ال ؼنى به عن الخالك لال النسفً:" 
 الفوابد:
ٌرون ال ٌنتفع باآلٌات إال المإمنون لحٌاة للوبهم، أما الكافرون فهم فً ظلمة الكفر ال  -ٔ

 شٌبا من اآلٌات وال ٌبصرون.
}أولم ٌروا  ، لموله تعالى:أن أفعال العباد مخلولة هلل تعالى مكسوبة للعبدومن الفوابد:  -ٕ

إلى الطٌر فولهم صافات وٌمبضن ما ٌمسكهن إال الرحمن{ مع أن ولوؾ الطٌر فعل 
 اختٌاري من الحٌوان.

المحلمة فً أجواء الفضاء، وهو  عباده لٌنظروا إلى الطٌر -تبارن وتعالى  -حث هللا  -ٖ
منظر جمٌل بدٌع، تراها تحلك، وهً تصدح، وتصفر وتؽرد، ترتفع تارة، وتنزل 
أخرى، وتدور فً طٌرانها، ما ٌمسكها إال ربها تبارن وتعالى }إن فً ذلن آلٌات لموم 

 آٌات دالة على لدرة هللا وبدٌع صنعه سبحانه وتعالى. :ٌإمنون{ أي
 ٌمٌنا تذهب وٌسخرها وٌصرفها ٌدبرها الذي هو تعالى فاهلل; هللا بإذن مسخرة الطٌر أن -ٗ

 .بالحوادث لها عبللة وال وشماال،
، فهً ال تفعل شٌبا، وإنما هً هللا الطٌور كلها ملن، ألنالطٌرة نفًومن الفوابد:  -٘

 ، وفٌه الرد على الطٌرة.مسخرة
 .(ٙ)«الطٌرة شرن الطٌرة شرن الطٌرة شرن» وفً الحدٌث
 .(2)«الطٌرة من الشرن »:وفٌر رواٌة

 
 المرآن

ُ َجعََل لَكُْم ِمْن بٌُُوتِكُْم َسَكنًا َوَجعََل لَكُْم ِمْن ُجلُوِد اْْلَْنعَاِم بٌُُوتًا تَْستَِخفُّونََها ٌَْومَ  َظْعنِكُْم َوٌَْوَم  }َوّللا 
 [1ٓ({ ]النحل : 1ٓأَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَى ِحٌٍن )إِلَاَمتِكُْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها 

 التفسٌر:
وهللا سبحانه جعل لكم من بٌوتكم راحة واستمراًرا مع أهلكم، وأنتم ممٌمون فً الحضر، وجعل 
لكم فً سفركم خٌاًما ولباًبا من جلود األنعام، ٌَِخؾُّ علٌكم ِحْملها ولت تَْرحالكم، وٌخؾ علٌكم 

م بعد التَّْرحال، وجعل لكم من أصواؾ الؽنم، وأوبار اإلبل، وأشعار المعز نَْصبها ولت إلامتك
ى وولت معلوم.  أثاثًا لكم من أكسٌة وألبسة وأؼطٌة وفرش وزٌنة، تتمتعون بها إلى أجل مسمَّ

                                                             

 .5ٓ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر النسفً: (٘)
( ، 5ٖٔٓ، رلم2ٔ/ٗ( ، وأبو داود )5ٗٔٗ، رلم ٓٗٗ/ٔ( ، وأحمد )ٖٙ٘، رلم 2ٗأخرجه الطٌالسى )ص (ٙ)

، رلم ٔٙ/ٕ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )ٖٗ، رلم ٗٙ/ٔ( ، والحاكم )1ٖٖ٘، رلم 2ٓٔٔ/ٕ، وابن ماجه )
( 5ٕٔ٘، رلم ٓٗٔ/5( ، وأبو ٌعلى )5ٓ5رلم ، ٖٖٔ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: البخارى فى األدب المفرد )2ٙٔٔ

 .(51ٖٗ، رلم ٗٙٗ/ٕ( ، والدٌلمى )5ٕٗٙٔ، رلم 5ٖٔ/1( ، والبٌهمى )ٕٕٔٙ، رلم 5ٔٗ/ٖٔ، وابن حبان )
، رلم ٘ٙ/ٔ( والحاكم )2ٔٔٗ، رلم 1ٖٗ/ٔ( وأخرجه أٌضا: أحمد )ٗٔٙٔ، رلم ٓٙٔ/ٗأخرجه الترمذى )(2)
 .(ٕٖٔ/ٗ( ، والطحاوى )11ٗ، رلم 1ٙ/ٔ( والبؽوى فى الجعدٌات )ٗٗرلم 
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ُ َجعََل لَكُْم ِمْن بٌُُوتِكُْم َسَكنًا{ ]النحل : لوله تعالى:  م وهللا سبحانه جعل لك ، أي:"[1ٓ}َوَّللاَّ
 .(ٔ)"وأنتم ممٌمون فً الحضر من بٌوتكم راحة واستمراًرا مع أهلكم

 .(ٕ)"تسكنون فٌها لال مجاهد:" 
 .(ٖ)"وتمرون فٌها تسكنون لال السدي:" 
التً تسكنونها من الحجر والمدر واألخبٌة وؼٌرها.  {،من بٌوتكم} لال الزمخشري:" 

فعل بمعنى مفعول، وهو ما ٌسكن إلٌه وٌنمطع إلٌه من بٌت أو إلؾ بٌوتا هً المباب «: السكن»و
 .(ٗ)"واألبنٌة من األدم واألنطاع

ٌذكر تبارن وتعالى تمام نعمه على عبٌده ، بما جعل لهم من البٌوت  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘) " لهم ، ٌؤوون إلٌها ، وٌستترون بها ، وٌنتفعون بها سابر وجوه االنتفاعالتً هً سكن 
وجعل لكم فً  ، أي:"[1ٓ}َوَجعََل لَكُْم ِمْن ُجلُوِد اأْلَْنَعاِم بٌُُوتًا{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"سفركم خٌاًما ولباًبا من جلود األنعام
 .(2)"وهً خٌام األعراب لال السدي:" 
 .(1) "أي : من األدم كثٌر:"لال ابن  
تستخفون حملها  ، أي:"[1ٓ}تَْستَِخفُّونََها ٌَْوَم َظْعنِكُْم َوٌَْوَم إِلَاَمتِكُْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(5)"ونملها فً أسفاركم، وهً خفٌفةٌ علٌكم فً أولات السفر والحَضر
ٌوم ظعنكم } ،ترونها خفٌفة المحمل فً الضرب والنمض والنمل لال الزمخشري:أي:" 

ٌوم ترحلون خؾ علٌكم حملها ونملها، وٌوم تنزلون وتمٌمون فً مكان لم  :أى {،وٌوم إلامتكم
ٌثمل علٌكم ضربها. أو هً خفٌفة علٌكم فً أولات السفر والحضر جمٌعا، على أن الٌوم بمعنى 

 .(ٓٔ)"الولت
ون حملها فً أسفارهم ، لٌضربوها لهم فً إلامتهم فً السفر ٌستخف لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ) " والحضر
 .(ٕٔ)"ٌمول فً الحمل {"تَْستَِخفُّونََها عن السدي:} 
 .(ٖٔ)"بعض بٌوت السٌارة بنٌانه فً ساعة لال ابن عباس:" 
وجعل لكم من  ، أي:"[1ٓ}َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"صوؾ الؽنم، ووبر اإِلبل، وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بٌوتكم
َوِمْن أَْصَوافَِها { أي : الؽنم ، } َوأَْوبَاِرَها { أي : اإلبل ، } َوأَْشعَاِرَها { } لال ابن كثٌر:" 

تتخذون منه أثاثا ، وهو المال. ولٌل : } أَثَاثًا { أي :  -والضمٌر عابد على األنعام  -أي : المعز 
المتاع. ولٌل : الثٌاب والصحٌح أعم من هذا كله ، فإنه ٌتخذ من األثاث البسط والثٌاب وؼٌر 

 .(٘ٔ) " ذلن ، وٌتخذ ماال وتجارة

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٖٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕ٘ٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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لال:  {،أثاثا} ، "(ٔ)"لال: الؽنم {،وأشعارها} ،لال: اإلبل {،وأوبارها} عن ابن عباس:" 
 .(ٕ)"األثاث المال
ى وولت  ، أي:"[1ٓ}َوَمتَاًعا إِلَى ِحٌٍن{ ]النحل : لوله تعالى:  تتمتعون بها إلى أجل مسمَّ
 .(ٖ)"معلوم

 .(ٗ)""تنتفعون وتتمتعون بها إلى حٌن الموت لال الصابونً:"أي:
 .(٘) " أي : إلى أجل مسمى وولت  معلوم لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"ٌمول: تنتفعون به إلى حٌن لال ابن عباس:"
 .(2)"إلى الموت :لال {،}َوَمتَاًعا إَِلى ِحٌنٍ عن السدي: " 
شٌبا ٌنتفع به إلى حٌن إلى أن تمضوا منه أوطاركم. أو إلى أن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(1)"ٌبلى وٌفنى، أو إلى أن تموتوا
 .(5)بالسكون «ٌوم ظعنكم »ولرئ: 
 الفوابد:
ومن العجب أن المشركٌن ، مظاهر لدرة هللا وعلمه وحكمته ورحمته ونعمهبٌان  -ٔ

 .كالكافرٌن عمً ال ٌبصرون شٌبا منها وأكثرهم الكافرون
على عباده بؤن جعل لهم من بٌوتهم التً ٌبنونها من الحجر  -تبارن وتعالى  -امتن هللا  -ٕ

أو الطٌن أو الخشب أو )اإلسمنت( أو المعادن سكنا، ٌإون إلٌها، وٌسكنون فٌها، وجعل 
بٌوتا، فٌصنع العباد من جلود اإلبل والبمر والؽنم، الخٌام بٌوتا، لهم من جلود األنعام 

وهذه الخٌام ٌسهل على العباد االنتمال بها من مكان إلى مكان، وٌنصبونها فً أسفارهم، 
كما ٌنصبونها فً ممر إلامتهم، وٌتخذون من أصواؾ الخراؾ، وأوبار اإلبل، وأشعار 

منها البسط، والخٌم، والمبلبس، وؼٌرها، المعز، أنواع األثاث والمتاع، فٌتخذون 

 واألثاث: متاع البٌت.
هلل جل وعبل خالك كل شًء، وٌجب أن ال ٌكون هنان شًء مخلوق ومن الفوابد: أن  -ٖ

لؽٌره، وإن كانت كثٌر من األشٌاء من أفعال الناس، ولكن هللا هو الذي أوجد لهم المدرة 
 .على هذا الخلك

 المرآن
ُ َجعََل لَكُ  ا َخلََك ِظاَلاًل َوَجَعَل لَكُْم ِمَن اْلِجبَاِل أَْكنَانًا َوَجعََل لَكُْم َسَرابٌَِل تَِمٌكُُم اْلَحر  }َوّللا  ْم ِمم 

ٌْكُْم لَعَل كُْم تُْسِلُموَن )  [1ٔ({ ]النحل : 1َٔوَسَرابٌَِل تَِمٌكُْم بَأَْسكُْم َكذَِلَن ٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ
 التفسٌر:

ا تستظلُّون به من األشجار وؼٌرها، وجعل لكم فً الجبال من المؽارات وهللا جعل لكم م
والكهوؾ أماكن تلجإون إلٌها عند الحاجة، وجعل لكم ثٌاًبا من المطن والصوؾ وؼٌرهما، 
تحفظكم من الحر والبرد، وجعل لكم من الحدٌد ما ٌردُّ عنكم الطعن واألذى فً حروبكم، كما 

ٌتمُّ نعمته علٌكم ببٌان الدٌن الحك; لتستسلموا ألمر هللا وحده، وال أنعم هللا علٌكم بهذه النعم 
 تشركوا به شٌبًا فً عبادته.

                                                             

 .5ٕٕٗ/2(:صٕ٘ٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٕٗ/2(:صٕٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
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ا َخلََك ِظبَلاًل{ ]النحل : لوله تعالى:  ُ َجعََل لَكُْم ِممَّ وهللا جعل لكم ما  ، أي:"[1ٔ}َوَّللاَّ
 .(ٔ)"تستظلُّون به من األشجار وؼٌرها

 .(ٕ)"البٌوت واألبنٌة :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٖ)"ظبلل الشجر والجبال :أي لال ابن لتٌبة:" 
ٌمول تعالى ذكره: ومن نعمة هللا علٌكم أٌها الناس أن جعل لكم مما خلك  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"من األشجار وؼٌرها ظبلال تستظلون بها من شدة الحر
ومن نعمه تعالى علٌكم أن جعل لكم مما خلك من األشجار وؼٌرها  :أي لال المراؼً:" 

 .(٘)"ظبلال تستظلون بها من شدٌد الحر
ا َخلََك ِظبلال:"}لتادة  عن  ُ َجَعَل لَكُْم ِممَّ  .(ٙ)"إي وهللا، من الشجر ومن ؼٌرها {،َوَّللاَّ
وجعل لكم فً الجبال من  ، أي:"[1ٔ}َوَجعََل لَكُْم ِمَن اْلِجبَاِل أَْكَنانًا{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"المؽارات والكهوؾ أماكن تلجإون إلٌها عند الحاجة
 .(1)"ٌمول: وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فٌها لال الطبري:" 
 .(5)"ٌمول: ؼٌرانا من الجبال ٌسكن فٌها لال لتادة:" 
وجعل لكم من الجبال مواضع تستكنون فٌها كالمؽارات والكهوؾ  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٓٔ)"ونحوها
 .(ٔٔ)"أي: مؽارات تكنكم من الحر والبرد واألمطار واألعداء لال السعدي:" 
{ ]النحل : لوله تعالى:  وجعل لكم ثٌابًا من  ، أي:"[1ٔ}َوَجعََل لَكُْم َسَرابٌَِل تَِمٌكُُم اْلَحرَّ

 .(ٕٔ)"المطن والصوؾ وؼٌرهما، تحفظكم من الحر والبرد
 .(ٖٔ)"ثٌاب المطن والكتان والصوؾ ولمصها :ٌعنً لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"لال: المطن والكتان {،َسَراِبٌَل تَِمٌكُُم اْلَحرَّ :"}عن لتادة  

ولم ٌذكر هللا البرد ألنه لد تمدم أن هذه السورة أولها فً أصول النعم  لال السعدي:" 
وآخرها فً مكمبلتها ومتمماتها، وولاٌة البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، ولد ذكره فً 

 .(٘ٔ)" [٘}لَكُْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمَنافُِع{ ]النحل :  :أولها فً لوله
وجعل لكم من الحدٌد ما ٌردُّ  ، أي:"[1َٔبؤَْسكُْم{ ]النحل :  }َوَسَراِبٌَل تَِمٌكُمْ لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"عنكم الطعن واألذى فً حروبكم
 .(2ٔ)"ٌمول: ودروعا تمٌكم فً بؤسكم السبلح أن ٌصل إلٌكم لال الطبري:" 
 .(1ٔ)"لال: هً سرابٌل من حدٌد {،َوَسَراِبٌَل تَِمٌكُْم َبؤَْسكُمْ :"}عن لتادة  

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٗؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .5ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .5ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .٘ٗٗفسٌر السعدي:ت (ٔٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
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ٌْكُْم لَعَلَّكُْم تُْسِلُموَن{ ]النحل : لوله تعالى:  كما أنعم هللا  ، أي:"[1ٔ}َكذَِلَن ٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ
علٌكم بهذه النعم ٌتمُّ نعمته علٌكم ببٌان الدٌن الحك; لتستسلموا ألمر هللا وحده، وال تشركوا به 

 .(ٔ)"شٌبًا فً عبادته
كم هذه األشٌاء التً وصفها فً هذه ٌمول تعالى ذكره: كما أعطاكم رب لال الطبري:" 

اآلٌات نعمة منه بذلن علٌكم، فكذا ٌُتِّم نعمته علٌكم لعلكم تسلمون. ٌمول: لتخضعوا هلل بالطاعة، 
 .(ٕ)"وتِذّل منكم بتوحٌده النفوس، وتخلصوا له العبادة

}تسلمون{ لعظمته وتنمادون ألمره، وتصرفونها فً طاعة مولٌها لال السعدي:" 
فكثرة النعم من األسباب الجالبة من العباد مزٌد الشكر، والثناء بها على هللا تعالى،  ومسدٌها،

 .(ٖ)"ولكن أبى الظالمون إال تمردا وعنادا
لال: ٌعنً  {،لَعَلَّكُْم تَْسلَُمونَ }كان ابن عباس ٌمول: "عن شهر بن َحْوشب، لال: وروي  
 .(ٗ)"من الجراح
لتسلموا من السبلح فً  أي:" .(٘)"بفتح التاء والبلم ، «تَْسلَُمونَ لَعَلَّكُْم »ولرأ ابن عباس: " 
 .(ٙ)"فً حروبكم
 الفوابد:
مشٌبته سبحانه لؤلشٌاء لبل كونها، وأنه ال ٌمع شًء فً الكون إال بمشٌبته، وأن ما بٌان  -ٔ

 .(2)شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن
ُ َخاِلُك ومنه  ،على أن هللا سبحانه هو خالك الخلك وأفعالهم اآلٌةدلت  -ٕ لوله عز وجل: }َّللاَّ

ٍء َوِكٌٌل{ ]الزمر :  ًْ ٍء َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ًْ ُ َخلَمَكُْم َوَما  ، ولوله تعالى:[ٕٙكُّلِ َش }َوَّللاَّ
ا َخلََك ِظبَلاًل َوَجعََل لَكُْم ِمَن  ، فمال تعالى:[5ٙتَْعَملُوَن{ ]الصافات :  ُ َجعََل لَكُْم ِممَّ }َوَّللاَّ

ٌْكُ اْلِجبَاِل أَ  ْم ْكنَانًا َوَجعََل لَكُْم َسَراِبٌَل تَِمٌكُُم اْلَحرَّ َوَسَراِبٌَل تَِمٌكُْم بَؤَْسكُْم َكذَِلَن ٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ

فؤخبر نه هو الذي ٌجعل السرابٌل: وهً الدروع والثٌاب ، [1ٔلَعَلَّكُْم تُْسِلُموَن{ ]النحل : 
بعد أن تحلٌها صنعة اآلدمٌٌن وعملهم; فإذا المصنوعة ومادتها ال تسمى سرابٌل إال 

 .(1)كانت مجعولة هلل فهً مخلولة له بجملتها صورتها ومادتها وهٌؤتها
 . (5)ومن أدلة ذلن من السنة لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا ٌصنع كل صانع وصنعته"
 .(ٓٔ)"لال اإلمام البخاري رحمه هللا: "فؤخبر أن الصناعات وأهلها مخلولة

فهذه هً المراتب، إن شبت فمل األركان التً ٌدور علٌها رحى اإلٌمان بالمدر 
ذكرها اإلمام ابن المٌم، وأفاض فً الكبلم علٌها واالستدالل لها فؤفاد وأجاد رحمه 

 .(ٔٔ)هللا
 

 المرآن
ٌَْن اْلباََلغُ اْلُمبٌُِن )  [1ٕ({ ]النحل : 1ٕ}فَِإْن تََول ْوا فَِإن َما َعلَ

 التفسٌر:

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٙانظر: وسطٌة أهل السنة بٌن الفرق: (2)
 .٘٘ -ٗ٘ العلٌل شفاء(1)
 ."الرسالة مإسسة: نشر ،ٗٓٗٔ األولى. ط" ،ٕ٘ ص العباد أفعال خلك البخاري، اإلمام(5)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (ٓٔ)
 .٘ٙ -5ٕ ص العلٌل شفاء: انظر(ٔٔ)
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بعدما رأوا من اآلٌات فبل تحزن، فما علٌن إال الببلغ الواضح  -أٌها الرسول-فإن أعرضوا عنن 
 لما أُْرِسْلَت به، وأما الهداٌة فإلٌنا.

بعدما  -أٌها الرسول-فإن أعرضوا عنن  ، أي:"[1ٕ}فَإِْن تََولَّْوا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"رأوا من اآلٌات

 .(ٕ)"عن هللا وعن طاعته بعد ما ذكروا بنعمه وآٌاته لال السعدي:" 
 .(ٖ)"أي: أعرضوا عن اإلٌمان لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗ)"فلم ٌمبلوا منن لال الزمخشري:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فإن أدبر هإالء المشركون ٌا دمحم عما  لال الطبري:" 

 .(٘)"الحّك، فلم ٌستجٌبوا لن وأعرضوا عنهأرسلتن به إلٌهم من 
ٌَْن اْلبَبَلغُ اْلُمِبٌُن{ ]النحل : لوله تعالى:  فما علٌن إال الببلغ الواضح  ، أي:"[1ٕ}فَإِنََّما َعلَ

 .(ٙ)"لما أُْرِسْلَت به، وأما الهداٌة فإلٌنا
 .(2)"علٌن أن تبلػ الرسالة وتؤتً باآلٌات الدالة على النبوة :أي لال الزجاج:" 
 .(1)"أي: لٌس علٌن إجابتهم، إنما علٌن التبلٌػ إلٌهم والبٌان لهم لال الماترٌدي:" 
فما علٌن من لوم وال عذل ألنن لد أدٌت ما علٌن فً ذلن، إنه لٌس  لال الطبري:" 

 .(5)"الذي ٌبٌن لمن سمعه حتى ٌفهمه {،اْلُمبٌِنُ :}علٌن إال ببلؼهم ما أرسلت به. وٌعنً بموله 
 .(ٓٔ)"كان هذا لبل أن ٌإمر بمتالهم ٌحٌى بن سبلم:"لال  
أي: لٌس علٌن من هداٌتهم وتوفٌمهم شًء بل أنت مطالب بالوعظ  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"والتذكٌر واإلنذار والتحذٌر، فإذا أدٌت ما علٌن، فحسابهم على هللا
فمد تمهد عذرن بعد ما أدٌت ما وجب علٌن من التبلٌػ، فذكر سبب  لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)"العذر وهو الببلغ لٌدل على المسبب

لال كثٌر من المفسرٌن: إنها منسوخة بآٌة السٌؾ، ولد بٌنا فً  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖٔ)"نظابرها أنه ال حاجة بنا إلى ادعاء النسخ فً مثل هذه

 الفوابد:
  لٌست هداٌة الملوب وإنما هً بٌان الطرٌك بالببلغ المبٌن.مهمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
بلؽوا جمٌع ما أرسلوا به، على ما أمرهم هللا به، وأنهم بٌنوه بٌانا ال  الرسل اإلٌمان بؤن -ٕ

 ٌسع أحدا ممن أرسلوا إلٌه جهله، وال ٌحل خبلفه.
 

 المرآن
ِ ثُم    [1ٖ({ ]النحل : 1ٌُْٖنِكُرونََها َوأَْكثَُرهُُم اْلَكافُِروَن )}ٌَْعِرفُوَن نِْعَمَت ّللا 

 التفسٌر:

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 . ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٗ)
 .2ٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .5ٗ٘/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (1)
 .2ٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 . ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٕٔ)
 .5٘ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٖٔ)
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ٌعرؾ هإالء المشركون نعمة هللا علٌهم بإرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلٌهم، ثم ٌجحدون نبوته، وأكثر لومه 
 الجاحدون لنبوته، ال الممرون بها.

 سبب النزول:
ًٌا أتى رسول هللا :"عن مجاهد  ُ أن أعراب ملسو هيلع هللا ىلص فسؤله ، فمرأ علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } َوَّللاَّ

َجعََل لَكُْم ِمْن بٌُُوتِكُْم َسَكًنا { لال األعرابً : نعم. لال : } َوَجَعَل لَكُْم ِمْن ُجلُوِد األْنعَاِم بٌُُوتًا 
{ لال األعرابً : نعم. ثم لرأ علٌه ، كل ذلن ٌمول األعرابً  تَْستَِخفُّونََها ٌَْوَم َظْعنِكُْم َوٌَْوَم إِلَاَمتِكُمْ 

ٌْكُْم لَعَلَّكُْم تُْسِلُموَن { فولى األعرابً ، فؤنزل هللا : }  : نعم ، حتى بلػ : } َكذَِلَن ٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ
ِ ثُمَّ ٌُْنِكُرونََها َوأَْكثَُرهُُم اْلَكافُِروَن {  .]مرسل[(ٔ)"ٌَْعِرفُوَن نِْعَمةَ َّللاَّ

ِ ثُمَّ ٌُْنِكُرونََها{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌعرؾ هإالء  ، أي:"[1ٖ}ٌَْعِرفُوَن نِْعَمَت َّللاَّ
 .(ٕ)"المشركون نعمة هللا علٌهم بإرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلٌهم، ثم ٌجحدون نبوته

فإنهم ٌرون اإلحسان، وٌعرفون نعمة هللا، ولكنهم ٌنكرونها  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"وٌجحدونها
ٌعرفون نعمت هللا التً عددناها حٌث ٌعترفون بها وأنها من هللا ثم  لال الزمخشري:" 

فإن للت: ما معنى  ..ٌنكرونها بعبادتهم ؼٌر المنعم بها ولولهم: هً من هللا ولكنها بشفاعة آلهتنا
اللة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة، ألن حك من عرؾ النعمة ؟ للت: الد{ثم}

 .(ٗ)"أن ٌعترؾ ال أن ٌنكر
ِ ثُمَّ ٌُْنِكُرونََها{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[1ٖ}ٌَْعِرفُوَن نِْعَمَت َّللاَّ

، (ٙ)، ومجاهد(٘)ٌعرفون نبوته ثم ٌنكرونها وٌكذبونه ، لاله السدي -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه عنى النبً 
 .(1)، والطبري(2)وبه لال الزجاج

الثانً : أنهم ٌعرفون منا عدد هللا تعالى علٌهم فً هذه السورة من النعم وأنها من عند هللا 

 .(5)وٌنكرونها بمولهم أنهم ورثوا ذلن عن آبابهم ، لاله مجاهد أٌضا
انكارها أن ٌمول الرجل : لوال فبلن ما كان كذا وكذا ولوال فبلٌن ما أصبت كذا ، لاله  الثالث : أن

 .(ٓٔ)عون بن عبد هللا
الرابع : أن معرفتهم بالنعمة إلرارهم بؤن هللا رزلهم، وإنكارهم لولهم : رزلنا ذلن بشفاعة آلهتنا. 

 .(ٔٔ)لاله ابن السابب
 .(ٕٔ)وٌنكرونها بترن الشكر علٌها الخامس : ٌعرفون نعمة هللا بتملبهم فٌها ،

 .(ٖٔ)السادس : ٌعرفونها فً الشدة ، وٌنكرونها فً الرخاء. أفاده الماوردي
 .(ٗٔ)السابع: ٌعرفونها بؤلوالهم ، وٌنكرونها بؤفعالهم. أفاده الماوردي أٌضا

                                                             

( ٘٘ٔ/ ٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور )، و5ٕ٘/ٗأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .وعزاه البن أبً حاتم وهو مرسل

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 . ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٗ)
، وابن الجوزي 2ٕٓ/ٖ، وحكاه عنه الماوردي فً  النكت والعٌون:2ٖٕ-2ٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)

 22٘/ٕفً زاد المسٌر:
 .22٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٕ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٕٙ/2(:صٕٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٕ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٕٙ/2(:صٕٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .22٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٖلعٌون:انظر: النكت وا (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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وأولى األلوال فً ذلن بالصواب وأشبهها بتؤوٌل اآلٌة، لول من لال:  لال الطبري:" 
ِ }عنً بالنعمة التً ذكرها هللا فً لوله  النعمة علٌهم بإرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلٌهم داعًٌا  {ٌَْعِرفُوَن نِْعَمةَ َّللاَّ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعما بعث  بٌن آٌتٌن كلتاهما خبر عن إلى ما بعثه بدعابهم إلٌه، وذلن أن هذه اآلٌة
به، فؤولى ما بٌنهما أن ٌكون فً معنى ما لبله وما بعده، إذ لم ٌكن معنى ٌدّل على انصرافه عما 

ٌَْن اْلبَبلغُ اْلُمبٌُِن ٌَْعِرفُوَن نِْعَمَة َّللاَِّ :}لبله وعما بعده فالذي لبل هذه اآلٌة لوله   فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
ٍة َشِهًٌدا}وما بعده  {ثُمَّ ٌُْنِكُرونََها  .(ٔ)"وهو رسولها {َوٌَْوَم نَْبَعُث ِمْن ُكّلِ أُمَّ
لال الكلبً : "هذه السورة تسمى سورة النعم ، لما ذكر هللا فٌها من كثرة نعمه على  
 .(ٕ)خلمه"
وأكثر لومه الجاحدون لنبوته، ال  ، أي:"[1ٖ}َوأَْكثَُرهُُم اْلَكافُِروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"الممرون بها
 .(ٗ)"-تعالى ذكره -بتوحٌد رب هذه النعم لال مماتل:" 
 .(٘)"ٌمول: وأكثر لومن الجاحدون نبّوتن، ال الممّرون بها لال الطبري:" 
 .(ٙ)"وجمٌعهم كفار، فذكر األكثر، والمراد به الجمٌع"لال الحسن:  
ال خٌر فٌهم، وما ٌنفعهم توالً اآلٌات، لفساد مشاعرهم وسوء لصودهم  لال السعدي:" 

 .(2)"وسٌرون جزاء هللا لكل جبار عنٌد كفور للنعم متمرد على هللا وعلى رسله
 الفوابد:
تولً المشركٌن وإعراضهم عن اإلسبلم لٌس لعدم معرفتهم نعمة هللا سبحانه بٌان أن  -ٔ

هللا تعالى، ثم ٌنكرونها بؤفعالهم، حٌث لم ٌفردوا وتعالى أصبل، فإنهم ٌعرفون أنها من 
 .منعمها بالعبادة، فكؤنهم لم ٌعبدوه سبحانه وتعالى أصبل

خصال أهل الجاهلٌة نسبة وإضافة نِعَِم هللا تعالى إلى ؼٌر منعمها ومسدٌها وهو هللا من  -ٕ

دون هللا تعالى،  تعالى وحده، وإنما ٌَْنِسبُون ذلن لؽٌره تعالى من اآللهة التً ٌعبدونها من
أو ألنفسهم، ٌنسبون ألنفسهم، إما لآللهة أو ألنفسهم أو آلبابهم أو لؽٌرهم، كالزمان 

 ونحوه.
 .الواجب على الخلك إضافة النعم إلى هللا لوال واعترافا -ٖ
التؤدب مع جناب الربوبٌة عن نسبة النعم إلى ؼٌر هللا، وضده باب من ومن الفوابد:  -ٗ

دٌث الذي رواه ابن حبان فً "صحٌحه" عن جابر مرفوًعا: أبواب الشكر كما فً الح
. وفً (1)"من أولً معروفًا فلم ٌجد له جزاء إال الثناء فمد شكره، ومن كتمه فمد كفره"
. لال (5)رواٌة جٌدة ألبً داود "من أبلً فذكره فمد شكره، ومن كتمه فمد كفره" 

م. فإذا كان ذكر المعروؾ الذي المنذري "من أبلً" أي: من أنعم علٌه، اإلببلء اإلنعا
ٌمدره هللا على ٌدي إنسان من شكره، فذكر معروؾ رب العالمٌن، وآالبه وإحسانه 

 .(ٓٔ)ونسبة ذلن إلٌه أولى بؤن ٌكون شكًرا
 مبنً على ثبلثة أركان:وهو  ،الشكر هو رأس اإلٌمانأن  -٘
 اعتراؾ الملب بنعم هللا كلها علٌه وعلى ؼٌره. - أ

                                                             

 .2ٕٗ-2ٖٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٖحكاه عنه الماوردي فً  النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22٘/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٙ)
 .٘ٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 .(1ٖٔٗ) األدب: داود أبو(1)
 .(1ٖٔٗ) األدب: داود أبو(5)
 .٘ٓ٘:العبٌد على هللا حك هو الذى التوحٌد كتاب شرح فً الحمٌد العزٌز تٌسٌرانظر:  (ٓٔ)
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 على هللا بها.التحدث بها والثناء  - ب
 .(ٔ)االستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته - ت
 

 المرآن
ٍة َشِهًٌدا ثُم  اَل ٌُْؤَذُن ِلل ِذٌَن َكفَُروا َواَل هُْم ٌُْستَْعتَبُوَن ) ({ ]النحل : 1ٗ}َوٌَْوَم نَْبعَُث ِمْن كُّلِ أُم 

1ٗ] 
 التفسٌر:
نبعث من كل أمة رسولها شاهًدا على إٌمان ما ٌكون ٌوم المٌامة، حٌن  -أٌها الرسول-واذكر لهم 

من آمن منها، وكُْفر َمن َكفَر، ثم ال ٌُإذن للذٌن كفروا باالعتذار عما ولع منهم، وال ٌُْطلب منهم 
 إرضاُء ربهم بالتوبة والعمل الصالح، فمد مضى أوان ذلن.

ٍة َشِهًٌدا{ ]النحل : لوله تعالى:  أٌها -واذكر لهم  ، أي:"[1ٗ}َوٌَْوَم نَْبَعُث ِمْن كُّلِ أُمَّ
ما ٌكون ٌوم المٌامة، حٌن نبعث من كل أمة رسولها شاهًدا على إٌمان من آمن منها،  -الرسول

 .(ٕ)"وكُْفر َمن َكَفر
 .(ٖ)"نبٌها شاهدا على أمته بالرسالة أنه بلؽهم :ٌعنى لال مماتل:" 
ٌَْوَم }ٌمول تعالى ذكره: ٌعرفون نعمة هللا ثم ٌُْنكرونها الٌوم وٌستنكرون  لال الطبري:" 

ٍة َشِهًٌدا وهو الشاهد علٌها بما أجابت داعً هللا، وهو رسولهم الذي أرسل  {نَْبعَُث ِمْن ُكّلِ أُمَّ
 .(ٗ)"إلٌهم

هٌد ٌشهد علٌهم بؤعمالهم وماذا أجابوا به الداعً إلى الهدى وذلن الش لال السعدي:" 
 .(٘)"الذي ٌبعثه هللا أزكى الشهداء وأعدلهم وهم الرسل الذٌن إذا شهدوا تم علٌهم الحكم

َوِجبْنَا بَِن :}وشاهدها نبٌها، على أنه لد بلػ رساالت ربه، لال هللا تعالى  لال لتادة:" 

 .(ٙ){"َشِهًٌدا َعلَى َهُإالءِ 
ثم ال ٌُإذن للذٌن كفروا  ، أي:"[1ٗ]النحل :  }ثُمَّ اَل ٌُْإذَُن ِللَِّذٌَن َكفَُروا{لوله تعالى: 

 .(2)"باالعتذار عما ولع منهم
ٌمول: ثم ال ٌإذن للذٌن كفروا فً االعتذار، فٌعتذروا مما كانوا باهلل  لال الطبري:" 

 .(1)"وبرسوله ٌكفرون
أي : فً االعتذار ; ألنهم ٌعلمون بطبلنه وكذبه ، كما لال : } َهذَا ٌَْوُم  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"[ٖٙ،  ٖ٘ال ٌَْنِطمُوَن َوال ٌُْإذَُن لَُهْم فٌََْعتَِذُروَن { ]المرسبلت : 
ألن اعتذارهم بعد ما علم ٌمٌنا بطبلن ما هم علٌه، اعتذار كاذب ال ٌفٌدهم  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"شٌبا

ال حجة لهم، فدل بترن اإلذن على أن ال حجة لهم وال  :المعنى خشري:"لال الزم 
 .(ٔٔ)"عذر

                                                             

 .2٘ٔ: التوحٌد كتاب شرح السدٌد المولانظر:  (ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 . ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٔٔ)
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شهادة  أنهم ٌمنون بعد :هذه؟ للت: معناها {ثم}فإن للت: فما معنى لال الزمخشري:"  
األنبٌاء بما هو أطم منها، وهو أنهم ٌمنعون الكبلم فبل ٌإذن لهم فً إلماء معذرة وال إدالء 

 .(ٔ)"بحجة
وال ٌُْطلب منهم إرضاُء ربهم  ، أي:"[1ٗ}َواَل هُْم ٌُْستَْعتَبُوَن{ ]النحل : تعالى:لوله  

 .(ٕ)"بالتوبة والعمل الصالح، فمد مضى أوان ذلن
 .(ٖ)"فٌتركوا الرجوع إلى الدنٌا فٌنٌبوا وٌتوبوا لال الطبري:" 
اآلخرة لٌست ألن ، وال هم ٌسترضون، أى: ال ٌمال لهم أرضوا ربكم لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"بدار عمل
 .(٘)"وإن طلبوا أٌضا الرجوع إلى الدنٌا لٌستدركوا لم ٌجابوا ولم ٌعتبوا لال السعدي:" 
 الفوابد:
تمرٌر عمٌدة البعث اآلخر بما ال مزٌد علٌه لكثرة ألوان العرض لما ٌجرى فً ذلن  -ٔ

 الٌوم.
بلؽهم وبٌن لهم وأزال : فٌشهد كل رسول على أمته وأنه لد ى األممشهود الرسل عل -ٕ

 عنهم الشبه لببل ٌكون للناس حجة بعد الرسل.
 

 المرآن
 [1٘({ ]النحل : 1٘}َوإِذَا َرأَى ال ِذٌَن َظلَُموا اْلعَذَاَب فاََل ٌَُخف ُف َعْنُهْم َواَل هُْم ٌُْنَظُروَن )

 التفسٌر:
وال ٌُْمهلون، وال ٌإخر  وإذا شاهد الذٌن كفروا عذاب هللا فً اآلخرة فبل ٌخفؾ عنهم منه شًء،

 عذابهم.

وإذا  ، أي:"[1٘}َوإِذَا َرأَى الَِّذٌَن َظلَُموا اْلعَذَاَب فَبَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"شاهد الذٌن كفروا عذاب هللا فً اآلخرة فبل ٌخفؾ عنهم منه شًء

ٌمول تعالى ذكره: وإذا عاٌن الذٌن كذّبون ٌا دمحم، وَجَحُدوا نُبّوتن واألمم  لال الطبري:" 
هللا شًء، ألنهم ال ٌإذن  الذٌن كانوا على منهاج مشركً لومن عذاب هللا، فبل ٌنجٌهم من عذاب

 .(2)"لهم، فٌعتذرون، فٌخفَّؾ عنهم العذاب بالعذر الذي ٌدعونه
فبل ٌخفؾ عنهم{ ، لموا العذاب، ٌعنً المشركٌنوإذا دخل الذٌن ظ لال ٌحٌى بن سبلم: 
 .(1)"العذاب
 .(5)" أي : ال ٌفتر عنهم ساعة واحدة لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"}فبل ٌخفؾ عنهم{ أي: ال ٌسهل علٌهم لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)"وال ٌُْمهلون، وال ٌإخر عذابهم ، أي:"[1٘}َواَل هُْم ٌُْنَظُروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"أي: ال ٌمهلون السمعانً:" لال 

                                                             

 .2ٕٙ- ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 . ٕٙٙ/ٕالكشاؾ:(ٗ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕ-1ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .5ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)



ٖٓٗ 
 

ٌمول: وال ٌُْرَجبُون بالعماب، ألن ولت التوبة واإلنابة لد فات، فلٌس ذلن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"ولتا لهما، وإنما هو ولت للجزاء على األعمال، فبل ٌنظر بالعتاب لٌعتب بالتوبة

اَل ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهم{ }ٌَْوَم  سبحانه: -وال ٌناظر بهم فذلن لوله :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٕ)"[ٕ٘]ؼافر : 
سؤلوا هللا أن ٌنظرهم، أن ٌإخرهم فٌردهم إلى الدنٌا حتى ٌتوبوا،  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

 .(ٖ)"فلم ٌنظرهم، أي فلم ٌإخرهم
ٌبادرهم العذاب الشدٌد الذي ال ٌخفؾ عنهم من ؼٌر إنظار وال إمهال من  لال السعدي:" 

حٌن ٌرونه ألنهم ال حساب علٌهم ألنهم ال حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى وٌولفون 
 .(ٗ)"علٌها وٌمرون بها وٌفتضحون

 أي : ال ٌإخر عنهم ، بل ٌؤخذهم سرٌعا من المولؾ ببل حساب ، فإنه لال ابن كثٌر:" 
ملن ، فٌشرؾ عُنُك منها على  إذا جًء بجهنم تماد بسبعٌن ألؾ زمام ، مع كل زمام سبعون ألؾ

الخبلبك ، وتزفر زفرة ال  ٌبمى أحد إال جثا لركبتٌه ، فتمول : إنً وكلت بكل جبار عنٌد ، الذي 
تنطوي  جعل مع هللا إلًها آخر ، وبكذا وكذا وتذكر أصنافا من الناس ، كما جاء فً الحدٌث. ثم

علٌهم وتتلمطهم من المولؾ كما ٌتلمط الطابر الحب لال هللا تعالى : } إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد 
نٌَِن َدَعْوا ُهنَاِلَن ثُبُوًرا ال تَ  ْدعُوا اْلٌَْوَم َسِمعُوا لََها تَؽًٌَُّظا َوَزفًٌِرا َوإِذَا أُْلمُوا ِمْنَها َمَكانًا َضًٌِّما ُمَمرَّ

[ ، ولال تعالى : } َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن ٗٔ - ٕٔوًرا َواِحًدا َواْدعُوا ثُبُوًرا َكِثًٌرا { ]الفرلان : ثُبُ 
[. ولال تعالى : } لَْو ٌَْعلَُم ٖ٘النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا { ]الكهؾ : 

ُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوال َعْن ظُُهوِرِهْم َوال هُْم ٌُْنَصُروَن بَْل تَؤْتٌِِهْم بَْؽتًَة الَِّذٌَن َكفَُروا ِحٌَن ال ٌَ 
َها َوال هُْم ٌُْنَظُروَن { ]األنبٌاء :   .(٘)"[ٓٗ،  5ٖفَتَْبَهتُُهْم فَبل ٌَْستَِطٌعُوَن َردَّ

فبل ٌخفؾ عنهم وال هم وإذا رأى الذٌن ظلموا العذاب "}عن أبً العالٌة فً لوله:  

َواَل ٌُْإذَُن لَُهْم فٌََْعتَِذُروَن{( ٖ٘)}َهذَا ٌَْوُم اَل ٌَْنِطمُوَن  لال: هذا، كموله:  {،ٌنظرون
(ٙ)"(2). 

 الفوابد:
، {ٌنظرون هم وال عنهم ٌخفؾ فبل} عدم تخفٌؾ العذاب عن أصحاب النار، لال تعالى:" -ٔ

}اَل ٌُفَتَُّر  ، ولوله تعالى:[َٖٙعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها{ ]فاطر : }َواَل ٌَُخفَُّؾ  ومنه لوله تعالى:
 :معنى فً فهو الفعل فً الكامن المصدر ٌنفً النفً حرؾفإن ، [2َ٘عْنُهم{ ]الزخرؾ : 

 .له تفتٌر وال عنهم للعذاب تخفٌؾ ال
 العذاب تخفٌؾ ٌلزمه ء النار، ألن ذلنبفنا المولٌستفاد من الفابدة السابمة: الرد على  -ٕ

 مبلزمة نفً ٌلزمه أنه كما، رأسا ذهابهما ٌلزمه بل، اآلٌات هذه فً المنفٌان وتفتٌره
: }ِإنَّ ولوله ،[22: }فََسْوَؾ ٌَكُوُن ِلَزاًما{ ]الفرلان : بموله علٌها المنصوص العذاب

ذَاٌب ُمِمٌم{ : }َولَُهْم عَ بموله علٌها النصوص وإلامته ،[َ٘ٙعذَابََها َكاَن َؼَراًما{ ]الفرلان : 
 [.1ٙ/ التوبة: 2ٖ]المابدة : 

 {سعٌرا زدناهم خبت كلما: }لوله فً به المصرح النار فناء عدم اآلٌات هذه فظاهر
 

 المرآن
فَأَْلمَْوا َن }َوإِذَا َرأَى ال ِذٌَن أَْشَركُوا شَُرَكاَءهُْم لَالُوا َرب نَا َهُؤاَلِء ُشَرَكاُؤنَا ال ِذٌَن كُن ا نَْدعُو ِمْن ُدونِ 

ٌِْهُم اْلمَْوَل إِن كُْم لََكاِذبُوَن )  [1ٙ({ ]النحل : 1ٙإِلَ

                                                             

 .2ٕ٘-2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٖ٘-5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .[ٖٙ-ٖ٘]المرسبلت :(ٙ)
 .5ٕٕٙ/2(:صٕٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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 التفسٌر:
وإذا أبصر المشركون ٌوم المٌامة آلهتهم التً عبدوها مع هللا، لالوا: ربنا هإالء شركاإنا الذٌن 

 -المشركونأٌها -كنا نعبدهم ِمن دونن، فنطمَِت اآللهة بتكذٌب َمن عبدوها، ولالت: إنكم 
لَكاذبون، حٌن جعلتمونا شركاء هلل وعبدتمونا معه، فلم نؤمركم بذلن، وال زعمنا أننا مستحمون 

 لؤللوهٌة، فاللوم علٌكم.
وإذا أبصر  ، أي:"[1ٙ}َوإِذَا َرأَى الَِّذٌَن أَْشَركُوا شَُرَكاَءهُْم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"هللا المشركون ٌوم المٌامة آلهتهم التً عبدوها مع
ٌمول تعالى ذكره: وإذا رأى المشركون باهلل ٌوم المٌامة ما كانوا ٌعبدون  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"من دون هللا من اآللهة واألوثان وؼٌر ذلن
 لما رأى الذٌن أشركوا ما كانوا ٌشركون باهلل ؼٌر نافعهم وجحدتهم :أي لال الزجاج:" 
 .(ٖ)"آلهتهم
إن أرادوا بالشركاء آلهتهم، فمعنى شركاإنا آلهتنا التً دعوناها  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"شركاء. وإن أرادوا الشٌاطٌن، فؤلنهم شركاإهم فً الكفر ولرناإهم فً الؽى
 .(٘)"ٌوم المٌامة وعلموا بطبلنها ولم ٌمكنهم اإلنكار لال السعدي:أي:" 
 ، أي:"[1ٙالَِّذٌَن كُنَّا نَْدعُو ِمْن ُدونَِن{ ]النحل :  }لَالُوا َربَّنَا َهُإاَلِء ُشَرَكاُإَنالوله تعالى: 

 .(ٙ)"لالوا: ربنا هإالء شركاإنا الذٌن كنا نعبدهم ِمن دونن
لالوا: ربنا هإالء شركاإنا فً الكفر بن، والشركاء الذٌن كنا ندعوهم  لال الطبري:" 

 .(2)"آلهة من دونن
ٌِْهُم اْلمَوْ لوله تعالى:  َل فنطمَِت اآللهة بتكذٌب  ، أي:"[1َٙل إِنَّكُْم لََكاِذبُوَن{ ]النحل : }فَؤَْلمَْوا إِ

لَكاذبون، حٌن جعلتمونا شركاء هلل وعبدتمونا معه،  -أٌها المشركون-َمن عبدوها، ولالت: إنكم 

 .(1)"فلم نؤمركم بذلن، وال زعمنا أننا مستحمون لؤللوهٌة، فاللوم علٌكم
ٌمول: لالوا لهم: إنكم لكاذبون أٌها المشركٌن، ما كنا ندعوكم إلى  لال الطبري:" 
 .(5)"عبادتنا
ٌِْهُم اْلمَْولَ :}عن مجاهد    .(ٓٔ)"لال: حّدثوهم {،فَؤَْلمَْوا إِلَ
أي: ردت علٌهم شركاإهم لولهم، فمالت لهم: }إنكم لكاذبون{ حٌث  لال السعدي:" 

ركم بذلن، وال زعمنا أن فٌنا استحمالا لؤللوهٌة جعلتمونا شركاء هلل، وعبدتمونا معه فلم نؤم
 .(ٔٔ)"فاللوم علٌكم
ٌِْهُم اْلمَْوَل إِنَّكُْم لََكاِذبُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    :(ٕٔ)، وجهان[1ٙ}فَؤَْلَمْوا إِلَ
ٌمولون للمشركٌن: إنكم لكاذبون، ٌعنً: فً أنا دعوناكم إلى  ،«األصنام»أن هذا لول أحدهما: 

 عبادتنا، أو فً لولكم: إن هإالء آلهة، أو فً لولكم: إنا نستحك العبادة.
 الثانً: أن المبلبكة ٌمولون: إنكم لكاذبون.

 .(ٔ)لال السمعانً: "األول أظهر" 

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 . 5ٗٔ/ٖر السمعانً:انظر: تفسٌ(ٕٔ)
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 وكانوا ٌعبدونهم على الصحة؟ {،إنكم لكاذبون:}فإن للت: لم لالوا  لال الزمخشري:" 
للت: لما كانوا ؼٌر راضٌن بعبادتهم فكؤن عبادتهم لم تكن عبادة. والدلٌل علٌه لول 
المبلبكة كانوا ٌعبدون الجن ٌعنون أن الجن كانوا راضٌن بعبادتهم ال نحن، فهم المعبودون 

الشٌاطٌن،  أرٌد بالشركاءدوننا. أو كذبوهم فً تسمٌتهم شركاء وآلهة تنزٌها هلل من الشرٌن. وإن 
فً لولهم إنكم لكاذبون كما ٌمول الشٌطان: }إِّنًِ َكَفْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن « كاذبٌن»جاز أن ٌكون 

 .(ٕ)"[ِٕٕمْن لَْبل{ ]إبراهٌم : 
 

 المرآن
ِ ٌَْوَمئٍِذ الس لََم َوَضل  َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن )  [11({ ]النحل : 11}َوأَْلمَْوا إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
وأظهر المشركون االستسبلم والخضوع هلل ٌوم المٌامة، وؼاب عنهم ما كانوا ٌختلمونه من 

 األكاذٌب، وأن آلهتهم تشفع لهم.
ِ ٌَْوَمبٍِذ السَّلََم{ ]النحل : لوله تعالى:  وأظهر المشركون  ، أي:"[12}َوأَْلمَْوا إِلَى َّللاَّ

 .(ٖ)"االستسبلم والخضوع هلل ٌوم المٌامة
 .(ٗ)"استسلموا لحكم هللا تعالى لال الواحدي:" 
استسلموا ٌومبذ وذَلُّوا لحكمه فٌهم، ولم تؽن عنهم آلهتهم التً كانوا  لال الطبري:" 

ٌدعون فً الدنٌا من دون هللا، وتبرأت منهم، وال لومهم، وال عشابرهُم الذٌن كانوا فً الدنٌا 
 .(٘)"بذلن للت له :تعنً ،ٌدافعون عنهم، والعرب تمول: ألمٌت إلٌه كذا

 .(ٙ)"ٌومبذٌمول: ذلوا واستسلموا  لال لتادة:" 
 .(2)"فحٌنبذ استسلموا هلل، وخضعوا لحكمه وعلموا إنهم مستحمون للعذاب لال السعدي:" 

إلماء السلم: االستسبلم ألمر هللا وحكمه بعد اإلباء واالستكبار فً  لال الزمخشري:"
 .(1)"الدنٌا

وؼاب عنهم ما كانوا  ، أي:"[12}َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(5)"ٌختلمونه من األكاذٌب، وأن آلهتهم تشفع لهم

 .(ٓٔ)"ٌعبدون فً الدنٌا من اآللهة :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"بطل ما كانوا ٌؤملون من أنَّ آلهتهم تشفع لهم لال الواحدي:" 
ٌمول: وأخطؤهم من آلهتهم ما كانوا ٌؤملون من الشفاعة عند هللا  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"بالنجاة

وبطل عنهم ما كانوا ٌفترون من أن هلل شركاء، وأنهم ٌنصرونهم  لال الزمخشري:"
 .(ٖٔ)"وٌشفعون لهم حٌن كذبوهم وتبرإا منهم

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٔٙالوجٌز: (ٗ)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٙٔٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
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أي : ذهب واضمحل ما كانوا ٌعبدونه افتراء على هللا فبل ناصر لهم وال  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)"معٌن وال مجٌز

 .(ٕ)"عبادتهم إٌاهم فً الدنٌا افتراء على هللا وهو الكذب لال ٌحٌى بن سبلم:"
فدخلوا النار ولد امتؤلت للوبهم من ممت أنفسهم ومن حمد ربهم وأنه لم  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"ٌعالبهم إال بما كسبوا
 :[12-1ٙفوابد اآلٌتٌن:]

 ٌنكر عبادة من عبده، وٌكذبه فٌما لصده.ٌوم المٌامة سوؾ أن كل معبود  -ٖ
والتبرإ براءة الشٌاطٌن واألصنام الذٌن أشركهم الناس فً عبادة هللا من المشركٌن بهم  -ٗ

 منهم وتكذٌبهم.
جمٌع المعبودات التً لم ترض ٌوم المٌامة، فإن  مخاصمة العابدٌن المعبودٌنبٌان  -٘

 .باتخاذها آلهة، تتبرأ من عابدٌها، وتكذبهم فً دعواهم، وتمرُّ بعبودٌتها هلل ربها
 

 المرآن
ِ ِزْدنَاهُْم َعذَابًا ({ 11فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا ٌُْفِسُدوَن ) }ال ِذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل ّللا 

 [11]النحل : 

 التفسٌر:
وكذَّبون، ومنعوا ؼٌرهم عن اإلٌمان باهلل  -أٌها الرسول-الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا ونبوتن 

هم الناس عن اتباع الحك; وهذا بسبب  ورسوله، زدناهم عذابا على كفرهم وعذابًا على صّدِ
دهم اإلفساد  .(ٗ)وإضبلل العباد بالكفر والمعصٌة. تعمُّ
ِ{ ]النحل : لوله تعالى:  الذٌن جحدوا  ، أي:"[11}الَِّذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(٘)"وكذَّبون، ومنعوا ؼٌرهم عن اإلٌمان باهلل ورسوله -أٌها الرسول-وحدانٌة هللا ونبوتن 
ٌمول تعالى ذكره: الذٌن جحدوا ٌا دمحم نبّوتن وكذّبون فٌما جبتهم به من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"عند ربن، وَصدُّوا عن اإلٌمان باهلل وبرسوله، ومن أراده
زدناهم عذابا على كفرهم  ، أي:"[11}ِزْدَناهُْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب{ ]النحل : لوله تعالى: 

هم الناس عن اتبا  .(2)"ع الحكوعذابًا على صّدِ
زدناهم عذابًا ٌوم المٌامة فً جهنم فوق العذاب الذي هم فٌه لبل أن  لال الطبري:" 

 .(1)"ٌزادوه. ولٌل: تلن الزٌادة التً وعدهم هللا أن ٌزٌدهموها عمارب وحٌات
ٌخرجون من النار إلى الزمهرٌر فٌبادرون من شدة برده  :لٌل: المعنى لال المرطبً:" 

إلى النار. ولٌل: المعنى زدنا المادة عذابا فوق السفلة، فؤحد العذابٌن على كفرهم والعذاب اآلخر 
 .(5)"على صدهم
 .(ٓٔ)"لال: عمارب لها أنٌاب كالنخل {،ِزْدنَاهُْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَابِ :"}عن عبد هللا  
 .(ٔٔ)"زٌدوا عمارب لها أنٌاب كالنخل الطوال رواٌة:"وفً  
ًَ فً النار وفً رواٌة:"   .(ٔ)"أفاع

                                                             

 .5ٖ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٙٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .22ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٙٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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وعمارب أمثال  (ٕ)إن لجهنم جبابا فٌها حٌات أمثال البخت"عن عبٌد بن عمٌر، لال:  
البؽال الدهم، ٌستؽٌث أهل النار إلى تلن الِجباب أو الساحل، فتثب إلٌهم فتؤخذ بِشفاههم وشفارهم 
إلى ألدامهم، فٌستؽٌثون منها إلى النار، فٌمولون: الناَر الناَر، فتتبعهم حتى تجد حّرها فترجع، 

 .(ٖ)"لال: وهً فً أسراب
لال: خمسة أنهار من نار صبها  {،ا فوق العذابزدناهم عذاب"}عن ابن عباس فً لوله:  

 .(ٗ)"هللا علٌهم، ٌعذبون ببعضها باللٌل وببعضها بالنهار
إذا طرح الرجل فً النار هوى فٌها، فإذا إنتهى إلى بعض "عن مالن بن الحارث لال:  

دة أبوابها لٌل: مكانن حتى تتحؾ، فٌسمى كؤسا من سم األساود والعمارب، فٌتمٌز الجلد على ح
 .(٘)"والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة

حكى جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه أنه سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه  لال سهل بن عبدهللا:" 
الزٌادة خمسة أنهار تخرج من تحت العرش على »الزٌادة ما هً، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

نار الجاحدٌن باهلل ورسوله، ثبلثة أنهار على ممدار اللٌل ونهران على ممدار رإوس أهل ال
 .(ٙ)«النهار تجري نارا أبدا ما داموا فٌها

هذا الباب ٌدلن على أن كفر من كفر فمط، لٌس  ولال المرطبً فً هذا الموضوع:" 
كما لد علم جهنم متفاوتون  ككفر من طؽى وكفر وتمرد وعصى، وال شن أن الكفار فً عذاب

من الكتاب والسنة، وألنا نعلم على المطع والثبات أنه لٌس عذاب من لتل األنبٌاء والمسلمٌن 
وفتن فٌهم وأفسد فً األرض وكفر، مساوٌاً لعذاب من كفر فمط وأحسن لؤلنبٌاء والمسلمٌن، أال 

، وذبّه عنه وإحسانه إلٌه؟ إلى ضحضاح لنصرته إٌاه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ترى أبا طالب كٌؾ أخرجه النبً 
وحدٌث مسلم عن سمرة ٌصح أن ٌكون فً الكفار بدلٌل حدٌث أبً طالب، وٌصح أن ٌكون 

 .(2)فٌمن ٌعذب من الموحدٌن "

دهم اإلفساد  ، أي:"[11}بَِما َكانُوا ٌُْفِسُدوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وهذا بسبب تعمُّ
 .(1)"وإضبلل العباد بالكفر والمعصٌة

 .(5)"فً الدنٌا من الكفر والمعصٌة المرطبً:أي:"لال  
ٌمول: زدناهم ذلن العذاب على ما بهم من العذاب بما كانوا ٌفسدون، بما  لال الطبري:" 

كانوا فً الدنٌا ٌعُصون هللا، وٌؤمرون عباده بمعصٌته، فذلن كان إفسادهم، اللهم إنا نسؤلن 
 .(ٓٔ)"العافٌة ٌا مالن الدنٌا واآلخرة البالٌة

 الفوابد:
 زٌادة العذاب لمن دعا إلى الشرن والكفر وحمل الناس على ذلن. -ٔ
 :تفاوت عذاب أهل النارومن الفوابد:  -ٕ

لما كانت النار دركات بعضها أشد عذاباً وهوالً من بعض كان أهلها متفاوتون  
لال فً  - ملسو هيلع هللا ىلص -فً العذاب، ففً الحدٌث الذي ٌروٌه مسلم وأحمد عن سمرة، عن النبً 

                                                                                                                                                                               

 .22ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .(اللسان) حتى الواحد األعناق، طوال جمال وهً الخراسانٌة، اإلبل هً: البخت(ٕ)
 .22ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .52ٕٕ/2(:صٖٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٕٕ/2(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕتفسٌر التستري: (ٙ)
 تحت أنهار خمسة هً": لال عباس ابن عن ٖٓٙ/ ٕ كثٌر ابن تفسٌر وفً الحدٌث، مصادر فً الحدٌث أجد لم

 ".النهار فً وببعضها اللٌل، فً ببعضها ٌعذبون العرش
 .5ٓٗالتذكرة: (2)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗٙٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .22ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)



ٖٓ5 
 

أهل النار: " إن منهم من تؤخذه النار إلى كعبٌه، ومنهم من تؤخذه إلى ركبتٌه، ومنهم من 
 .(ٔ)تؤخذه إلى حجزته، ومنهم من تؤخذه إلى ترلوته " وفً رواٌة " إلى عنمه "

عن أخؾ أهل النار عذاباً، ففً صحٌح البخاري عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد حدثنا الرسول 
ٌمول: " إن أهون أهل النار عذاباً ٌوم المٌامة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نعمان بن بشٌر لال: سمعت النبً ال

لرجل توضع فً أخمص لدمٌه جمرة ٌؽلً منها دماؼه ". وفً رواٌة أخرى فً صحٌح 
البخاري أٌضاً عن النعمان بن بشٌر: " إن أهون أهل النار عذاباً ٌوم المٌامة رجل على 

 .(ٕ)دمٌه جمرتان ٌؽلً منهما دماؼه كما ٌؽلً المرجل فً المممم "أخمص ل
لال ابن رجب: " واعلم أن تفاوت أهل النار فً العذاب هو بحسب تفاوت 
أعمالهم التً أدخلوا بها النار " ثم ساق األدلة الدالة على ذلن، وساق لول ابن عباس: " 

كفر كمن لٌس كذلن" ثم لال لٌس عماب من تؽلظ كفره وأفسد فً األرض ودعا إلى ال
ابن رجب: " وكذلن تفاوت عذاب عصاة الموحدٌن فً النار بحسب أعمالهم، فلٌس 
عموبة أهل الكبابر كعموبة أهل الصؽابر، ولد ٌخفؾ عن بعضهم بحسنات أخرى له أو 

 .(ٖ)بما شاء هللا من األسباب، ولهذا ٌموت بعضهم فً النار "
 

 المرآن
ٌَْن  }َوٌَْوَم نَْبعَُث فًِ ْلنَا َعلَ ٌِْهْم ِمْن أَْنفُِسِهْم َوِجئْنَا بَِن َشِهًٌدا َعلَى َهُؤاَلِء َونَز  ٍة َشِهًٌدا َعلَ كُّلِ أُم 

ٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن ) ًْ  [11({ ]النحل : 11اْلِكتَاَب تِبٌَْانًا ِلكُّلِ َش
 التفسٌر:
م المٌامة فً كل أمة من األمم شهًٌدا علٌهم، هو الرسول حٌن نبعث ٌو -أٌها الرسول-واذكر 

ْلنا  -أٌها الرسول-الذي بعثه هللا إلٌهم من أنفسهم وبلسانهم، وجبنا بن  شهًٌدا على أمتن، ولد نَزَّ

علٌن المرآن توضًٌحا لكل أمر ٌحتاج إلى بٌان، كؤحكام الحبلل والحرام، والثواب والعماب، 
ن الضبلل، ورحمة لمن صدَّق وعمل به، وبشارة طٌبة للمإمنٌن وؼٌر ذلن، ولٌكون هداٌة م

 بحسن مصٌرهم.
ٌِْهْم ِمْن أَْنفُِسِهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٍة َشِهًٌدا َعلَ واذكر  ، أي:"[15}َوٌَْوَم َنْبعَُث فًِ كُّلِ أُمَّ

سول الذي بعثه حٌن نبعث ٌوم المٌامة فً كل أمة من األمم شهًٌدا علٌهم، هو الر -أٌها الرسول-
 .(ٗ)"هللا إلٌهم من أنفسهم وبلسانهم

وهم األنبٌاء شهداء على أممهم ٌوم المٌامة بؤنهم لد بلؽوا الرسالة  لال المرطبً:" 
 ودعوهم إلى اإلٌمان، فً كل زمان شهٌد وإن لم ٌكن نبٌا، وفٌهم لوالن: 

 أنهم أبمة الهدى الذٌن هم خلفاء األنبٌاء.  -أحدهما
 أنهم العلماء الذٌن حفظ هللا بهم شرابع أنبٌابه.  -الثانً

: فعلى هذا لم تكن فترة إال وفٌها من ٌوحد هللا، كمس بن ساعدة، وزٌد ثم لال المرطبً
، وورلة ابن نوفل الذي (٘)بن عمرو ابن نفٌل الذي لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" ٌبعث أمة وحده"، وسطٌح

. فهإالء ومن كان مثلهم حجة على أهل (ٙ):" رأٌته ٌنؽمس فً أنهار الجنة"الذي لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)"أهل زمانهم وشهٌد علٌهم. وهللا أعلم

                                                             

 .(1ٕ٘ٔ/ٗ) النار، حر شدة باب نعٌمها، وصفة الجنة كتاب فً مسلم رواه(ٔ)
 مسلم ورواه ،( 2ٔٗ/ٔٔ) الباري فتح والنار، الجنة صفة باب الرلاق، كتاب صحٌحه، فً البخاري رواه(ٕ)
 .للبخاري واللفظ ،ٖٖٙ ورلمه ،( 5ٙٔ/ٔ: )اإلٌمان كتاب صحٌحه، فً
 .ٖٗٔ - ٕٗٔص: النار من التخوٌؾ(ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 طبع 5 ص هشام ابن سٌرة راجع. )ربٌعة بن ربٌع: واسمه الجاهلٌة، فً ٌتكهن كان ذبب، بنى كاهن هو(٘)

 .(أوربا
 .«رأٌت ورلة على نهر من انهار الجنة»، بلفظٖٙٓ/ٓٔأخرجه ابن السكن كما فً اإلصابة: (ٙ)

لمد رأٌته ٌعنى ورلة بن نوفل على نهر فى بطان الجنة علٌه حلة من سندس ورأٌت خدٌجة على » وفً رواٌة
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 -أٌها الرسول-وجبنا بن  ، أي:"[15}َوِجبَْنا بَِن َشِهًٌدا َعلَى َهُإاَلِء{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"شهًٌدا على أمتن

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبَْنا  الشاهد نبً هللا، لال هللا تعالى: لال ابن عباس:"  ٌَْؾ ِإذَا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ }فََك
 .(ٖ)"بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{
 .(ٗ)أي: نؤتً بكل نبً أمة ٌشهد علٌها ولها" لال الزجاج:"

النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتَى علٌها ، لال : كان }َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{ لال ابن جرٌج:"
 .(٘)فاضت عٌناه"

[ ، لال : الشاهد دمحم ، ٖفً لوله :}َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{]سورة البروج :  وعن عكرمة:"
ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى والمشهود ٌوم الجمعة. فذلن لوله : "  ٌَْؾ إِذَا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ َهُإاَلِء }فََك

 .(ٙ){"َشِهًٌدا
إن كل نبً ٌؤتً ٌوم المٌامة فٌمول: بلؽت، فتمول أمته: ال، فٌكذبون األنبٌاء،  لال الفراء:" 

ثم ٌجاء بؤمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌصدلون األنبٌاء ونبٌهم ، ثم ٌؤتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌصدق أمته، فذلن لوله تبارن 
اء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا، ومنه لول هللا: }فكٌؾ إذا جبنا وتعالى: لتكونوا شهد

 .(2)من كل أمة بشهٌد ]وجبنا بن على هإالء شهٌدا[{"
إن النبٌٌن ٌؤتون ٌوم المٌامة ، منهم من أسلم معه من لومه الواحُد واالثنان  لال السدي:"

ملسو هيلع هللا ىلص ، لم ٌإمن معه إال ابنتاه ، فٌمال لهم : والعََشرة ، وأللُّ وأكثر من ذلن ، حتى ٌُإتى بموم لوط 
هل بلَّؽتم ما أرسلتُْم به ؟ فٌمولون : نعم. فٌمال : من ٌشهد ، فٌمولون : أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص! فٌمال لهم : 
ا كما اشهدوا ، إّن الرسل أودعوا عندكم شهادة،  فبم تشهدون ؟ فٌمولون : ربنا نَشهد أنهم لد بلؽو

شهدوا فً الدنٌا بالتبلٌػ. فٌمال : من ٌشهد على ذلن ؟ فٌمولون : دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فٌدعى دمحم علٌه السبلم 
ةً َوَسًطا  ، فٌشهُد أن أمته لد صدَّلوا ، وأّن الرسل لد بلَّؽوا ، فذلن لوله : }َوَكذَِلَن َجعَْلنَاكُْم أُمَّ

ٌْكُْم َشِهًٌدا{]سورة البمرة : ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّ  ُسوُل َعلَ  .(1)["ٖٗٔاِس َوٌَكُوَن الرَّ
لال السمعانً:" واختلفوا فً أن النبً هل ٌشهد على من لم ٌره؟ منهم من لال: إنما  

 .(5)ٌشهد على من رآه، والصحٌح: أنه ٌشهد على الكل، على من رأى، وعلى من لم ٌر"
 .(ٓٔ)ٌع األمة، على من رآه ومن لم ٌره"شاهدا ٌشهد على جم لال البؽوي:" 
ٍء{ ]النحل : لوله تعالى:  ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب ِتْبٌَاًنا ِلُكّلِ َش ْلنَا َعلَ ْلنا علٌن  ، أي:"[15}َوَنزَّ ولد نَزَّ

المرآن توضًٌحا لكل أمر ٌحتاج إلى بٌان، كؤحكام الحبلل والحرام، والثواب والعماب، وؼٌر 
 .(ٔٔ)"ذلن

 .(ٔ)"من أمره، ونهٌه، ووعده، ووعٌده، وخبر األمم الخالٌة لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                               

 .«نهر من أنهار الجنة فى بٌت من لصب ال صخب فٌه وال نصب
( : فٌه مجالد، وهذا مما مدح من حدٌث مجالد، ٙٔٗ/5( . لال الهٌثمى )2ٕٗٓ، رلم ٔٗ/ٗأخرجه أبو ٌعلى )

إسماعٌل بن  ٖٗٔ، ترجمة 5ٖٔ/ٔ( ، وابن عدى )ٗٓٗٔ، رلم ٕ٘ٔ/ٕه رجال الصحٌح. وتمام )وبمٌة رجال
 ( جمٌعا مطوال.ٕٕ/ٖٙمجالد بن سعٌد( ، وابن عساكر )

 ومن ؼرٌب الحدٌث: "لصب": لإلإ مجوؾ.
 .ٗٙٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘ٙ/ٖ(:صٕٖٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٗ٘/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖٙ/1(:ص5٘ٔٙأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٙ/1(:ص5٘ٔ2أخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .5ٖٙ/1(:ص5٘ٔ٘أخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٗٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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إن هللا أنزل فً هذا الكتاب تبٌانا لكل شًء، ولمد علمنا بعضا مما بٌن  لال ابن مسعود:" 
 .(ٕ)"لال: بالسنة {،ونزلنا علٌن الكتاب تبٌانا لكل شًء}لنا فً المرآن. ثم تبل: 

ولٌكون هداٌة من  ، أي:"[15َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن{ ]النحل : }َوهًُدى َوَرْحَمةً لوله تعالى: 
 .(ٖ)"الضبلل، ورحمة لمن صدَّق وعمل به، وبشارة طٌبة للمإمنٌن بحسن مصٌرهم

من العذاب لمن عمل به  {،ورحمة} ،من الضبللة {،وهدى}وهذا المرآن  لال مماتل:" 
 .(ٗ)"المخلصٌن :ٌعنً {،للمسلمٌن}ما فٌه من الثواب  :ٌعنً {،وبشرى}

 الفوابد:
 أن الرسل تشهد على األمم فً تبلٌػ الرسالة وإلامة الحجة علٌها. -ٔ
المرآن العظٌم منهاج كامل، فٌه البٌان الحك الشافً ألمور ، وأن كمال دٌن اإلسبلمبٌان  -ٕ

الدٌن والدنٌا، فبل خٌر إال دل علٌه، وال شر إال حذر منه، وكل مسؤلة وكل مشكلة لدٌمة 
رة أو مستمبلة فإن الحل الصحٌح العادل لها فً المرآن، وكل حل لها ٌُخالؾ أو حاض

 حل المرآن فهو جهل وظلم.
فً هذه اآلٌة أن المرآن فٌه البٌان لكل شًء، وأن فٌه االهتداء التام، وأن فٌه الرحمة  -ٖ

كٌن به الخاضعٌن ألحكامه  .الشاملة، وأن فٌه البشارة الصادلة للمتمّسِ
د أن أنزل هللا تعالى المرآن تبٌانا لكل شًء وهدى ورحمة وبشرى ال عذر ألحد بع -ٗ

 للمسلمٌن.
 

 المرآن
ْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْربَى َوٌَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ  َ ٌَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ ْم }إِن  ّللا  ْغًِ ٌَِعظُكُ

 [1ٓ]النحل : ({ 1ٓلَعَل كُْم تَذَك ُروَن )

 التفسٌر:
إن هللا سبحانه وتعالى ٌؤمر عباده فً هذا المرآن بالعدل واإلنصاؾ فً حمه بتوحٌده وعدم 
اإلشران به، وفً حك عباده بإعطاء كل ذي حك حمه، وٌؤمر باإلحسان فً حمه بعبادته وأداء 

ء ذوي المرابة ما فرابضه على الوجه المشروع، وإلى الخلك فً األلوال واألفعال، وٌؤمر بإعطا
هم، وٌنهى عن كل ما لَبَُح لوال أو عمبل وعما ٌنكره الشرع وال ٌرضاه من الكفر  به صلتهم وبرُّ

ركم  -بهذا األمر وهذا النهً-والمعاصً، وعن ظلم الناس والتعدي علٌهم، وهللا  ٌَِعظكم وٌذّكِ
 العوالب; لكً تتذكروا أوامر هللا وتنتفعوا بها.

ٌَؤُْمُر ِباْلعَْدِل{ ]النحل :  }إِنَّ لوله تعالى:   َ إن هللا سبحانه وتعالى ٌؤمر عباده  ، أي:"[5َّٓللاَّ
فً هذا المرآن بالعدل واإلنصاؾ فً حمه بتوحٌده وعدم اإلشران به، وفً حك عباده بإعطاء 

 .(٘)"كل ذي حك حمه
 .(ٙ)"بالتوحٌد لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره:  إن هللا ٌؤمر فً هذا الكتاب الذي أنزله إلٌن ٌا دمحم  لال الطبري:" 

بالعدل، وهو اإلنصاؾ، ومن اإلنصاؾ: اإللرار بمن أنعم علٌنا بنعمته، والشكر له على إفضاله، 
وتولً الحمد أهله. وإذا كان ذلن هو العدل، ولم ٌكن لؤلوثان واألصنام عندنا ٌد تستحّك الحمد 

جهبل بنا حمدها وعبادتها، وهً ال تنِعم فتشكر، وال تنفع فتعبد، فلزمنا أن نشهد أن علٌها، كان 
 .(2)"ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .52ٕٕ/2(:صٕٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .25ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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َ ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل َواإلْحَسانِ "}عن ابن عباس، لوله    .(ٔ)"لال: شهادة أن ال إله إال هللا {،إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)"ق بالعدل بٌن الناسٌؤمر بمكارم األخبل ولال الصابونً:" 
صؾ لً العدل، فملت: بخ  دعانً عمر بن عبد العزٌز فمال:"دمحم بن كعب المرظً: لال  

... سؤلت عن أمر جسٌم، كن لصؽٌر الناس أبا ولكبٌرهم ابنا، وللمثل منهم أخا وللنساء كذلن، 
واحدا متعدٌا وعالب الناس على لدر ذنوبهم وعلى لدر أجسادهم، وال تضربن بؽضبن سوطا 

 .(ٖ)"فتكون من العادٌن
ْحَساِن{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌؤمر عباده باإلحسان فً حمه بعبادته و ، أي:"[5ٓ}َواإْلِ

 .(ٗ)"وأداء فرابضه على الوجه المشروع، وإلى الخلك فً األلوال واألفعال
 .(٘)"واإِلحسان إلى جمٌع الخلكلال الصابونً:أي: " 
فإن اإلحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي وصفنا صفته:  لال الطبري:" 

الصبر هلل على طاعته فٌما أمر ونهى، فً الشّدة والرخاء، والَمْكَره والَمْنَشط، وذلن هو أداء 
 .(ٙ)"فرابضه
 .(2)"ٌمول: أداء الفرابض {،َواإلْحَسانِ :"}عن ابن عباس  
 .(1)"العفو عن الناس :ٌعنً ولال مماتل:" 
لال عٌسى ابن مرٌم: إنما اإلحسان إن تحسن إلى من أساء إلٌن وهللا "عن الشعبً لال:  
 .(5)"أعلم

وٌؤمر بإعطاء ذوي المرابة ما به  ، أي:"[5ٓ}َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْربَى{ ]النحل : لوله تعالى: 
هم  .(ٓٔ)"صلتهم وبرُّ
ٌمول: وإعطاء ذي المربى الحّك الذي أوجبه هللا علٌن بسبب المرابة  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"والرحم

 .(ٕٔ)"ٌمول: األرحام {،َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْرَبى:"}عن ابن عباس  
صلة لرابة الرجل كموله: }َوآِت ذَا  :ٌعنً ،وإعطاء ذي المربى المال :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)"صلته :ٌعنً ،[ٕٙاْلمُْرَبى َحمَّه{ ]اإلسراء : 
ٌَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْؽًِ{ ]النحل : لوله تعالى:  وٌنهى عن كل  ، أي:"[5ٓ}َو

ما لَبَُح لوال أو عمبل وعما ٌنكره الشرع وال ٌرضاه من الكفر والمعاصً، وعن ظلم الناس 
 .(ٗٔ)"والتعدي علٌهم
ٌَْنَهى َعِن اْلفَحْ :"}عن ابن عباس   ٌمول: الكبر  {،والبَْؽًِ }، "(٘ٔ)"ٌمول: الزنا {،َشاءِ َو
 .(ٙٔ)"والظلم

                                                             

 .25ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .55ٕٕ/2(:صٖٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .25ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .25ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .55ٕٕ/2(:ص2ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .25ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .25ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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الفحشاء ٌعنً المعاصً والمنكر ٌعنً الشرن وما ال ٌعرؾ من المول  لال مماتل:" 
 .(ٔ)"والبؽً ٌعنً ظلم الناس

 -بهذا األمر وهذا النهً-وهللا  ، أي:"[5ٓ}ٌَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
ركم العوالب; لكً تتذكروا أوامر هللا وتنتفعوا بها  .(ٕ)"ٌَِعظكم وٌذّكِ

ٌمول: ٌذكركم أٌها الناس ربكم لتذكروا فتنٌبوا إلى أمره ونهٌه، وتعرفوا  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"الحّك ألهله
 .(ٗ){"تَذَكَُّرونَ لَعَلَّكُْم }ٌمول: ٌوصٌكم  {،ٌَِعظُكُمْ :"}عن ابن عباس  
 .(٘)"ٌإدبكم لكً تذكروا فتتؤدبوا :ٌعنً لال مماتل:" 
 وذكروا فً تفسٌر هذه اآلٌة، لبلثة الوال: 

أحدها : أن }العدل{ : شهادة أن ال إله إال هللا، و}اإلحسان{: الصبر على أمره ونهٌه وطاعة هللا 
الفحشاء{، ٌعنً: الزنى،  فً سره وجهره،  }وإٌتاء ذي المربى{: صلة الرحم،}وٌنهى عن
 .(ٙ)}والمنكر{:  المبابح،  }والبؽً{:  الكبر والظلم. حكاه ابن جرٌر الطبري

الثانً : أن }العدل{: المضاء بالحك ، }واإلحسان{: التفضل باإلنعام ، }وإٌتاء ذي المربى{: ما 
المنكر{: ما ٌستحمونه من النفمات . }وٌنهى عن الفحشاء{ ما ٌستسر بفعله من المبابح . }و

ٌتظاهر به منها فٌنكر . }والبؽً{: منا ٌتطاول به من ظلم وؼٌره ، وهذا معنى ما ذكره ابن 
 .(2)عٌسى

الثالث : أن العدل ها هنا استواء السرٌرة والعبلنٌة فً العمل هلل . واإلحسان أن تكون سرٌرته 
رٌرته ، لاله سفٌان بن أحسن من عبلنٌته . والفحشاء والمنكر : أن تكون عبلنٌته أحسن من س

 .(5). لال الماوردي:"فؤمر بثبلث ونهى عن ثبلث"(1)عٌٌنة
َ ٌَؤُْمُر ِباْلعَْدِل :}إن أجمع آٌة فً المرآن فً سورة النحل  لال ابن مسعود:"  إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)"... إلى آخر اآلٌة {َواإلْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْربَى
َ ٌَؤُْمُر :}إن أجمع آٌة فً المرآن لخٌر أو لشر، آٌة فً سورة النحل  وفً رواٌة:"  إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)".... اآلٌة {بِاْلعَْدِل َواإلْحَسانِ 
ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل َواإلْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلمُْرَبى:"}عن لتادة، لوله    َ ... اآلٌة، إنه لٌس  {إِنَّ َّللاَّ
ٌِّا حسن كان أهل الج من خلك اهلٌة ٌعملون به وٌستحسنونه إال أمر هللا به، ولٌس من ُخلك س

ها  .(ٕٔ)"كانوا ٌتعاٌرونه بٌنهم إال نهى هللا عنه ولّدم فٌه. وإنما نهى عن سفاسؾ األخبلق وَمذاّمِ
 (ٖٔ)لما نزلت هذه اآلٌة بمكة لال أبو طالب ابن عبد المطلب: ٌا آل ؼالب لال مماتل:" 
وترشدوا وهللا إن ابن أخً لٌؤمر بمكارم األخبلق، وباألمر الحسن، وال  تفلحوا -ملسو هيلع هللا ىلص -اتبعوا دمحما

صادلا أو كاذبا ما ٌدعوكم إال إلى الخٌر، فبلػ  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌؤمر إال بحسن األخبلق، وهللا لبن كان دمحم
لاله، فنعم ما لال، وإن إلهه لاله، فنعم ما لال، فؤتنا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ذلن الولٌد بن المؽٌرة فمال: إن كان دمحم

                                                             

 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 وما بعدها. 25ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: انظر: (ٙ)
 .5ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٓ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . 1ٕٔ-1ٕٓ/2ٔاخرجه الطبري:(ٕٔ)
 .طالب عن محرفة ولعلهاهكذا بالمطبوع،  (ٖٔ)
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ٌَْت الَِّذي تََولَّى :بما جاء به ولم ٌتبعه، فنزلت  -ملسو هيلع هللا ىلص -بلسانه ولم ٌصدق دمحما َوأَْعَطى  (ٖٖ)}أَفََرأَ
 .(ٔ)"ولطع ذلن :ٌعنً، [َٖٗوأَْكَدى{ ]النجم : } [،  بلسانهٖٗ-ٖٖ{]النجم:لَِلٌبًل 

بٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بفناء بٌته جالسا، إذ مر عثمان بن مظعون رضً لال ابن عباس:" 
هللا عنه، فجلس إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبٌنما هو ٌحدثه إذ شخص بصره إلى السماء، فنظر ساعة 

ملسو هيلع هللا ىلص عن  األرض، فتحرؾ رسول هللاإلى السماء فؤخذ ٌضع بصره حتى وضعه على ٌمٌنه فً 
جلٌسه عثمان إلى حٌث وضع رأسه، فؤخذ ٌنفض رأسه كؤنه ٌستفمه ما ٌمال له، فلما لضى 
حاجته شخص بصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماء كما شخص أول مرة، فؤتبعه بصره حتى توارى 

فسؤله عثمان رضً هللا عنه فمال: أتانً جبرٌل  فً السماء فؤلبل إلى عثمان كجلسته األولى،
... لال  {تذكرون} ... إلى لوله: {إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان}لال: فما لال لن؟ لال:  آنفا.

 .(ٕ)"فذلن حٌن استمر اإلٌمان فً للبً وأحببت دمحما ملسو هيلع هللا ىلص -رضً هللا عنه -عثمان: 
 الفوابد:
ْحَساِن َوإٌِتَاِء  :والشر فً المرآن وهً آٌةبٌان أجمع آٌة للخٌر  -ٔ َ ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ }إِنَّ َّللاَّ

ٌَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْؽًِ ٌَِعظُكُْم لََعلَّكُْم تَذَكَُّروَن{ ]النحل :   .[5ِٓذي اْلمُْرَبى َو
 جبة من البر والصلة.وجوب العدل واإلحسان وإعطاء ذوي المربى حمولهم الوا -ٕ
 تحرٌم الزنا واللواط وكل لبٌح اشتد لبحه من الفواحش الظاهرة والباطنة. -ٖ
 البؽً وهو الظلم بجمٌع صوره وأشكاله.تحرٌم  -ٗ
الدٌن اإلسبلمً: متضمن لجمٌع المصالح التً تضمنتها األدٌان ومن الفوابد: أن  -٘

ة، لال هللا تعالى مخاطًبا السابمة، متمٌز علٌها بكونه صالًحا لكل زمان، ومكان، وأ مَّ
ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب َومُ  ٌَْن ٌََد لًا لَِّما َب ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ ٌِْه( رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َوأَنَزْلَنا ِإلَ ٌِْمنًا َعلَ َه

ة: أنَّ التمسن به ال ، [1ٗ]سورة المابدة:  ومعنى كونه صالًحا لكل زمان، ومكان، وأمَّ

نافً مصالح األمة فً أي زمان، أو مكان، بل هو صبلحها، ولٌس معنى ذلن أنَّه ٌ
ة كما ٌرٌده بعض الناس.  خاضع لكل زمان، ومكان، وأمَّ
لمن تمسَّن به حك  -تعالى  -والدٌن اإلسبلمً: هو دٌن الحك الذي ضمن هللا 

ي أَْرَسَل َرُسولَهُ هَُو الَّذِ }التمسن أن ٌنصره، وٌظهره على من سواه، لال هللا تعالى: 
ٌِن كُلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُونَ  ، [5]سورة الصؾ:  {بِاْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحّكِ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

اِلَحاِت َلٌَْستَْخِلفَنَُّهم فًِ األْرِض َكَما }ولال تعالى:  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد َّللاَّ
ن بَْعِد َخْوفِ اْستَخْ  لَنَُّهم ّمِ نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َوَلٌُبَّدِ ِهْم لََؾ الَِّذٌَن ِمن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ

ٌْبًا َوَمن َكفََر بَْعَد ذِلَن فَؤُْولَبَِن هُُم اْلَفاِسمُونَ  ]سورة  {أَْمنًا ٌَْعبُُدونَنًِ ال ٌُْشِركُوَن ِبً َش
 [ .٘٘النور: 

: عمٌدة، وشرٌعة، فهو كامل فً عمٌدته، وشرابعه: ًُّ  والدٌن اإلسبلم
 ٌؤمُر بتوحٌد هللا تعالى، وٌنهى عن الشرن. - أ
 ٌؤمُر بالصدق، وٌنهى عن الكذب. - ب
ٌؤمُر بالعدل، وٌنهى عن الجور، والعدل هو المساواة بٌن المتماثبلت،  - ت

كما ٌنطك به بعض والتفرٌك بٌن المختلفات، ولٌس العدل المساواة المطلمة 
الناس حٌن ٌمول: دٌن اإلسبلم دٌن المساواة، وٌطلك، فإن المساواة بٌن 

 المختلفات جور ال ٌؤتً به اإلسبلم، وال ٌحمد فاعله.
 ٌؤمُر باألمانة، وٌنهى عن الخٌانة. - ث
 ٌؤمُر بالوفاء، وٌنهى عن الؽدر. - ج
 ٌؤمُر ببّرِ الوالدٌن، وٌنهى عن العموق. - ح
 وهم األلارب، وٌنهى عن المطٌعة.ٌؤمُر بصلة األرحام  - خ

                                                             

 .1ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .51ٕٕ-52ٕٕ/2(:صٖٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
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 ٌؤمُر بحسن الجوار، وٌنهى عن َسٌِّبه. - د
 ٌؤمر بكل خلك فاضل، وٌنهى عن كل خلك سافل.« اإلسبلم»وعموم المول: أّن 

لال هللا تعالى: )إِنَّ هللاَ ٌَؤُْمُر بِاْلعَْدِل ، وٌؤمر بكل عمل صالح، وٌنهى عن كل عمل سًء
ْلمُْرَبى َوٌَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْؽًِ ٌَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن( ]سورة َواإِلْحَساِن َوإٌِتَاء ِذي ا

 .(ٔ)[ 5ٓالنحل: 
 

 المرآن
 َ ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم ّللا  ِ إِذَا َعاَهْدتُْم َواَل تَْنمُُضوا اْْلَ َ }َوأَْوفُوا بِعَْهِد ّللا  ٌْكُْم َكِفٌاًل إِن  ّللا  َعلَ

 [1ٔ({ ]النحل : 1ٌَْٔعلَُم َما تَْفعَلُوَن )

 التفسٌر:
أو بٌنكم وبٌن الناس فٌما  -تعالى-والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بٌنكم وبٌن هللا 

جعلتم هللا علٌكم ال ٌخالؾ كتاب هللا وسنة نبٌه، وال ترجعوا فً األٌمان بعد أن أكَّْدتموها، ولد 
 كفٌبل وضامنًا حٌن عاهدتموه. إن هللا ٌعلم ما تفعلونه، وسٌجزٌكم علٌه.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
ِ إِذَا َعاَهْدتُمْ }لوله ، "لٌلى، عن برٌدة أحدهما: عن أبً  لال: أنزلت هذه اآلٌة فً  {َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، كان  ِ إِذَا َعاَهْدتُمْ } :من أسلم باٌع على اإلسبلم، فمالوابٌعة النب هذه البٌَعة  {َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ

ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها}التً باٌعتم على اإلسبلم  البٌعة، فبل ٌحملكم للة دمحم صلى هللا  {َوال تَْنمُُضوا األ
تً باٌعتم على اإلسبلم، وإن كان فٌهم علٌه وسلم وأصحابه وكثرة المشركٌن أن تنمضوا البٌعة ال

 .(ٕ)"للة والمشركٌن فٌهم كثرة
الجاهلٌة، فؤمرهم هللا عّز وجّل  نزلت فً الِحْلؾ الذي كان أهل الشرن تحالفوا فًالثانً: أنها 

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، ولتادة(ٖ). وهذا لول مجاهدفً اإلسبلم أن ٌوفّوا به وال ٌنمضوه
ِ إِذَا َعاَهْدتُْم{ ]النحل : لوله تعالى:  والتزموا الوفاء بكل عهد  ، أي:"[5ٔ}َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ

أو بٌنكم وبٌن الناس فٌما ال ٌخالؾ كتاب هللا وسنة  -تعالى-أوجبتموه على أنفسكم بٌنكم وبٌن هللا 
 .(ٙ)"نبٌه

ٌمول تعالى ذكره: وأوفوا بمٌثاق هللا إذا واثمتموه، وعمده إذا عالدتموه،  لال الطبري:" 
 .(2)"فؤوجبتم به على أنفسكم حما لمن عالدتموه به وواثمتموه علٌه

ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها{ ]النحل : لوله تعالى:  وال ترجعوا فً  ، أي:"[5ٔ}َواَل تَْنمُُضوا اأْلَ
 .(1)"األٌمان بعد أن أكَّْدتموها

 .(5)"ال تنمضوا األٌمان بعد تشدٌدها وتؽلٌظها :ٌمول لال مماتل:" 
ٌمول: وال تخالفوا األمر الذي تعالدتم فٌه األٌمان، ٌعنً بعد ما شددتم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"األٌمان على أنفسكم، فتحنثوا فً أٌمانكم وتكذبوا فٌها وتنمضوها بعد إبرامها
ٌْكُْم َكِفٌبًل{ ]النحل : }َولَْد لوله تعالى:  َ َعلَ ولد جعلتم هللا علٌكم كفٌبل  ، أي:"[5َٔجعَْلتُُم َّللاَّ

 .(ٔٔ)"وضامًنا حٌن عاهدتموه
                                                             

 .ٕٖ-ٖٔانظر: نبذة عن العمٌدة اإلسبلمٌة:  (ٔ)
 .1ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"ٌعنً شهٌدا فً وفاء العهد لال مماتل:" 
ٌمول: ولد جعلتم هللا بالوفاء بما تعالدتم علٌه على أنفسكم راعًٌا ٌرعى  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"الموفى منكم بعهد هللا الذي عاهد على الوفاء به والنالض
عن حذٌفة لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "من شرط ألخٌه شرًطا ، ال ٌرٌد أن ٌفً  

َمْنعَة"له به ، فهو كالمدلً جاره إلى ؼٌر 
(ٖ). 

عن نافع لال : لما خلع الناس ٌزٌد بن معاوٌة ، جمع ابن عمر بنٌه وأهله ، ثم تشهد ،  
ثم لال : أما بعد ، فإنا لد باٌعنا هذا الرجل على بٌعة هللا ورسوله ، وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إال  -َؼْدرة فبلن وإن من أعظم الؽَْدر ٌمول : "إن الؽادر ٌُنصب له لواء ٌوم المٌامة ، فٌمال هذه 
أن ٌباٌع رجل رجبل على بٌعة هللا ورسوله ، ثم ٌنكث بٌعته ، فبل  -أن ٌكون اإلشران باهلل 

ٌْلم بٌنً وبٌنه"  .(ٗ)ٌخلعن أحد منكم ٌزٌد وال ٌسرفن أحد منكم فً هذا األمر ، فٌكون َص
َ ٌَْعلَُم َما لوله تعالى:  إن هللا ٌعلم ما تفعلونه،  ، أي:"[5ٔتَْفعَلُوَن{ ]النحل : }إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)"وسٌجزٌكم علٌه
 .(ٙ)"تهدٌد ووعٌد لمن نمض األٌمان بعد توكٌدها لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: إن هللا أٌها الناس ٌعلم ما تفعلون فً العهود التً  لال الطبري:" 

تعاهدون هللا من الوفاء بها واألحبلؾ واألٌمان التً تإكدونها على أنفسكم، أتبّرون فٌها أم 
تنمضونها وؼٌر ذلن من أفعالكم، محص ذلن كله علٌكم، وهو مسابلكم عنها وعما عملتم فٌها، 

أن تلموه ولد خالفتم فٌها أمره ونهٌه، فتستوجبوا بذلن منه ما ال لِبَل لكم به ٌمول: فاحذروا هللا 
 .(2)"من ألٌم عمابه
 الفوابد:
 وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نمضها. -ٔ

 حرمة نمض اإلٌمان بعد توكٌدها وتوطٌن النفس علٌها لتخرج لؽو الٌمٌن. -ٕ
 

 المرآن
ةٌ }َواَل تَكُونُوا َكال تًِ نَمََضْت َغْزلََها  ٌْنَكُْم أَْن تَكُوَن أُم  ٌَْمانَكُْم َدَخاًل بَ ٍة أَْنَكاثًا تَت ِخذُوَن أَ ِمْن بَْعِد لُو 

ُ بِِه َولٌَُبٌَِّنَن  لَكُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َما كُْنتُْم فٌِِه تَ  ٍة إِن َما ٌَْبلُوكُُم ّللا  ًَ أَْربَى ِمْن أُم  ({ 1ْٕختَِلفُوَن )ِه
 [1ٕ]النحل : 

 تفسٌر:ال
وال ترجعوا فً عهودكم، فٌكون َمثَلكم مثل امرأة ؼزلت َؼْزال وأحكمته، ثم نمضته، تجعلون 
أٌمانكم التً حلفتموها عند التعاهد خدٌعة لمن عاهدتموه، وتنمضون عهدكم إذا وجدتم جماعة 

عهود وما أكثر ماال ومنفعة من الذٌن عاهدتموهم، إنما ٌختبركم هللا بما أمركم به من الوفاء بال
نهاكم عنه ِمن نمضها، ولٌُبٌِّنَنَّ لكم ٌوم المٌامة ما كنتم فٌه تختلفون فً الدنٌا من اإلٌمان باهلل 

 ونبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
ةٍ أَْنَكاثًا{ ]النحل : لوله تعالى:  وال  ، أي:"[5ٕ}َواَل تَُكونُوا َكالَِّتً َنمََضْت َؼْزلََها ِمْن بَْعِد لُوَّ
 .(1)"ا فً عهودكم، فٌكون َمثَلكم مثل امرأة ؼزلت َؼْزال وأحكمته، ثم نمضتهترجعو
 .(ٔ)"ؼزلها: حبلها تنمضه بعد إبرامها إٌاه وال تنتفع به بعد لال مجاهد:" 

                                                             

 .1ٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .(ٗٓٗ/ ٘المسند )(ٖ)
 .(1ٗ/ ٕالمسند )(ٗ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .55٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
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ةٍ :"}عبد هللا بن كثٌر   لال: خرلاء كانت بمكة تنمضه  {،َكالَِّتً نََمَضْت َؼْزلََها ِمْن بَْعِد لُوَّ
 .(ٕ)"بعد ما تُْبِرمه
 .(ٖ)"هً َخْرلَاُء بمكة كانت إذا أبرمت ؼزلها نمضته لال السدي:" 
ةٍ أَْنَكاثًا:"}لتادة، لوله روي عن و  فلو  {،َوال تَكُونُوا َكالَِّتً َنمََضْت َؼْزلََها ِمْن بَْعِد لُوَّ

سمعتم بامرأة نمضت ؼزلها من بعد إبرامه لملتم: ما أحمك هذه! وهذا مثل ضربه هللا لمن نكث 
 .(ٗ)"عهده

هذا مثل ضربه هللا لمن نمض العهد الذي ٌعطٌه، ضرب هللا هذا له مثبل  لال ابن زٌد:" 
 .(٘)"بمثل التً ؼزلت ثم نمضت ؼزلها، فمد أعطاهم ثم رجع، فنكث العهد الذي أعطاهم

نَكُْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌْ ٌَْمانَكُْم َدَخبًل بَ تجعلون أٌمانكم التً  ، أي:"[5ٕ}تَتَِّخذُوَن أَ
 .(ٙ)"حلفتموها عند التعاهد خدٌعة لمن عاهدتموه

ٌمول تعالى ذكره: تجعلون أٌمانكم التً تحلفون بها على أنكم موفون  لال الطبري:" 
ٌْنَكُمْ َدَخبل }بالعهد لمن عالدتموه  ٌمول: خدٌعة وؼرورا لٌطمبنوا إلٌكم وأنتم مضمرون لهم  {بَ

 .(2)"الؽدر وترن الوفاء بالعهد والنُّملة عنهم إلى ؼٌرهم
ٌْنَكُمْ :"}عن لتادة   .(1)"لال: خٌانة بٌنكم {،َدَخبل بَ

ٌؽّر بها، ٌعطٌه العهد ٌإمنه وٌنزله من مؤمنه، فتزّل لدمه وهو فً مؤمن،  لال ابن زٌد:"
ثم ٌعود ٌرٌد الؽدر، لال: فؤّول بدو هذا لوم كانوا حلفاء لموم تحالفوا، وأعطى بعضهم بعضا 
العهد، فجاءهم لوم لالوا: نحن أكثر وأعّز وأمنع، فانمضوا عهد هإالء وارجعوا إلٌنا، 

 .(5).."ففعلوا
ٍة{ ]النحل : تعالى:لوله   ًَ أَْرَبى ِمْن أُمَّ ةٌ ِه وتنمضون عهدكم إذا  ، أي:"[5ٕ}أَْن تَكُوَن أُمَّ

 .(ٓٔ)"وجدتم جماعة أكثر ماال ومنفعة من الذٌن عاهدتموهم

 .(ٔٔ)"أن ٌكون لوم أعّز وأكثر من لوم لال لتادة:"
ًَ أَْربَى ِمْن :"}عن ابن عباس، لوله  ةٌ ِه ةٍ أَْن تَكُوَن أُمَّ وفً  .(ٕٔ)"ٌمول: أكثر {،أُمَّ

 .(ٖٔ)"ناس أكثر من ناس رواٌة:"
ةٍ  عن الضحان:"} ًَ أَْربَى ِمْن أُمَّ ةٌ ِه ٌمول: أكثر، ٌمول: فعلٌكم بوفاء  {،أَْن تَكُوَن أُمَّ

 .(ٗٔ)"العهد
كانوا ٌحالفون الحلفاء، فٌجدون أكثر منهم وأعّز، فٌنمضون ِحْلؾ هإالء،  لال مجاهد:"

 .(٘ٔ)"وٌحالفون هإالء الذٌن هم أعّز منهم، فنهوا عن ذلن
ٌْكُْم َكِفٌبل} .. لال ابن زٌد:" َ َعلَ َماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم َّللاَّ ٌْ أَْن } {َوال تَْنمُُضوا األ

ةٌ هِ  ةٍ تَكُوَن أُمَّ هً أربى: أكثر من أجل أن كانوا هإالء أكثر من أولبن نمضتم  {ًَ أَْرَبى ِمْن أُمَّ

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٗ-1ٖٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ-1ٖٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (1)
 .12ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .12ٕ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٙ/2ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
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العهد فٌما بٌنكم وبٌن هإالء، فكان هذا فً هذا، وكان األمر اآلخر فً الذي ٌعاهده فٌنزله من 
 .(ٔ)"ٌنكث علٌه، اآلٌة األولى فً هإالء الموم وهً مبدإه، واألخرى فً هذا ِحْصنه ثم

الماوردي:" أن ]تكون[ أكثر عدداً وأزٌد مدداً ، فتطلب بالكثرة أن تؽدر باأللل بؤن لال 
 :(ٕ)لال الشاعر، تستبدل بعهد األلل عهد األكثر . وأربى : أفعل الربا

ًّ كؤنَّ كُعُوبَهُ ... نَوى المْسِب لد أْرَبى ذَراعا على العَْشر  .(ٖ)"وأْسَمَر َخّطِ
ُ بِِه{ ]النحل : }إِنََّما ٌَْبلُ لوله تعالى:  إنما ٌختبركم هللا بما أمركم به من  ، أي:"[5ٕوكُُم َّللاَّ

 .(ٗ)"الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه ِمن نمضها
ٌمول تعالى ذكره: إنما ٌختبركم هللا بؤمره إٌاكم بالوفاء بعهد هللا إذا  لال الطبري:" 

 .(٘)"عاهدتم، لٌتبٌن المطٌع منكم المنتهً إلى أمره ونهٌه من العاصً المخالؾ أمره ونهٌه
ٌِّنَنَّ  ، أي:"[5ٕ}َولٌََُبٌِّنَنَّ لَكُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ولٌُب

 .(ٙ)"لكم ٌوم المٌامة ما كنتم فٌه تختلفون فً الدنٌا من اإلٌمان باهلل ونبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ٌمول تعالى ذكره: ولٌبٌنن لكم أٌها الناس ربكم ٌوم المٌامة إذا وردتم علٌه  لال الطبري:" 

َما كُْنتُْم }نكم بإحسانه والمسًء بإساءته، بمجازاة كّل فرٌك منكم على عمله فً الدنٌا، المحسن م
والذي كانوا فٌه ٌختلفون فً الدنٌا أن المإمن باهلل كان ٌمّر بوحدانٌة هللا ونبّوة  {،فٌِِه تَْختَِلفُونَ 

نبٌه، وٌصدق بما ابتعث به أنبٌاءه، وكان ٌكّذب بذلن كله الكافر فذلن كان اختبلفهم فً الدنٌا 
 .(2)"الذي وعد هللا تعالى ذكره عباده أن ٌبٌنه لهم عند ورودهم علٌه بما وصفنا من البٌان

 لفوابد:ا
 عاهد أحدا ٌجب علٌه الوفاء وال ٌجوز النمض والنكث لمنافع دنٌوٌة أبدا.من  -ٔ
عنه لال هللا تعالى: }َوال تَكُونُوا  بٌان ما ٌنمض البنٌان من أساسه للحذر منه والتحرز -ٕ

ةٍ أَْنَكاثاً ... { اآلٌة  .َكالَّتًِ َنمََضْت َؼْزلََها ِمْن بَْعِد لُوَّ

النوالض لئلٌمان أو لكماله للحذر منها من األمور البناءة وما من شن أن بٌان 
ألنها حماٌة للبناء أن ٌنهدم، لال حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه: "كان الناس ٌسؤلون 

 .(1)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الخٌر وكنت أسؤله عن الشر مخافة أن ٌدركنً"
 

 المرآن
ُ لََجعَلَكُمْ  ا كُْنتُْم  }َولَْو َشاَء ّللا  ةً َواِحَدةً َولَِكْن ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َولَتُْسأَلُن  َعم  أُم 

 [1ٖ({ ]النحل : 1ٖتَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

ولو شاء هللا لوفَّمكم كلكم، فجعلكم على ملة واحدة، وهً اإلسبلم واإلٌمان، وألزمكم به، ولكنه 
ن  سبحانه ٌُضلُّ َمن ٌشاء ممن علم منه إٌثار الضبلل، فبل ٌهدٌه عدال منه، وٌهدي َمن ٌشاء ِممَّ

علم منه إٌثار الحك، فٌوفمه فضبل منه، ولٌسؤلنَّكم هللا جمٌعًا ٌوم المٌامة عما كنتم تعملون فً 
 الدنٌا فٌما أمركم به، ونهاكم عنه، وسٌجازٌكم على ذلن.

                                                             

 .12ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
: رمحا ٌصؾ الشاعر لال النواة صلب الفم، فً ٌتفتت. الٌابس التمر: المسب: لال( لسب: اللسان فً البٌت(ٕ)
. شعره فً أجده ولم الطابً، لحاتم أنه ٌذكر البٌت هذا: بري ابن لال" ... البٌت آخر إلى...  خطٌا وأسمر"

 بصنع مشهور البحرٌن، عند بلد: الخط إلى نسبة والخطى. النوى أصلب المسب ونوى. لؽتان: وأرمى وأربى
 /ٔ: المرآن مجاز فً عبٌدة أبو لال وكذلن. أكثر: أربى معنى أن على بالبٌت هنا المإلؾ واستشهد. الرماح
ٖٙ2. 
 .ٕٔٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖ ،5ٕ ص جماعة، تكن لم إذا األمر كٌؾ باب الفتن، كتاب 1ج البخاري، صحٌح(1)
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ُ لوله تعالى:  ةً َواِحَدةً{ ]النحل : }َولَْو َشاَء َّللاَّ ولو شاء هللا لوفَّمكم  ، أي:"[5ٖلََجعَلَكُْم أُمَّ
 .(ٔ)"كلكم، فجعلكم على ملة واحدة، وهً اإلسبلم واإلٌمان، وألزمكم به

ٌمول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم أٌها الناس للطؾ بكم بتوفٌة من عنده،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"حدة ال تختلفون وال تفترلونفصرتم جمٌعًا جماعة واحدة، وأهل ملة وا

 .(ٖ)"أي : لوفك بٌنكم. ولما جعل اختبلفا وال تباؼَُض وال شحناء لال ابن كثٌر:" 
ولكنه سبحانه  ، أي:"[5ٖ}َولَِكْن ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]النحل : لوله تعالى: 

ن علم منه  ٌُضلُّ َمن ٌشاء ممن علم منه إٌثار الضبلل، فبل ٌهدٌه عدال منه، وٌهدي َمن ٌشاء ِممَّ
 .(ٗ)"إٌثار الحك، فٌوفمه فضبل منه

ولكنه تعالى ذكره خالؾ بٌنكم، فجعلكم أهل ملل شتى، بؤن وفَّك هإالء  لال الطبري:" 
 .(٘)"لئلٌمان به، والعمل بطاعته، فكانوا مإمنٌن، وخذل هإالء فَحَرمهم توفٌمه فكانوا كافرٌن

ا كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وم ولٌسؤلنَّكم هللا جمٌعًا ٌ ، أي:"[5ٖ}َوَلتُْسؤَلُنَّ َعمَّ
 .(ٙ)"المٌامة عما كنتم تعملون فً الدنٌا فٌما أمركم به، ونهاكم عنه، وسٌجازٌكم على ذلن

ولٌسؤلنكم هللا جمٌعا ٌوم المٌامة عما كنتم تعملون فً الدنٌا فٌما أمركم  لال الطبري:" 
 .(2)"ونهاكم، ثم لٌجازٌنكم جزاء المطٌع منكم بطاعته، والعاصً له بمعصٌته

ثم ٌسؤلكم ٌوم المٌامة عن جمٌع أعمالكم ، فٌجازٌكم علٌها على الفتٌل  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)" والنمٌر والمْطمٌر

 الفوابد:
مشٌبة هللا النافذة ولدرته الشاملة ٌجتمعان فٌما كان وما سٌكون، : اإلٌمان بالمشٌبة -ٔ

محالة،  فما شاء هللا تعالى كونه فهو كابن بمدرته ال، وٌفترلان فٌما لم ٌكن وال هو كابن
 لال تعالى: ،وما لم ٌشؤ هللا تعالى إٌاه ال ٌكن لعدم مشٌبة هللا تعالى لٌس لعدم لدرته علٌه

ةً َواِحَدةً{ ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ ُ{ ، ومنه لوله تعالى: }َولَْو َشاَء َّللاَّ }َوَما تََشاُءوَن إِال أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
ٍء إِنًِّ فَاِعٌل ذَِلَن َؼًدا [ ولال تعالى: }َوال تَمُولَنَّ ٖٓ]اإلنسان:  ًْ ُ{  -ِلَش إِال أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
ُ ٌُْضِلْلهُ َوَمْن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ٕٗ - ٖٕ]الكهؾ:  [ ولال تعالى: }َمْن ٌََشِؤ َّللاَّ

ةً َواِحَدةً{ ]المابدة:5ُٖمْستَِمٌٍم{ ]األنعام:  ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ ُ َما 1ٗ [ }َولَْو َشاَء َّللاَّ [ }َولَْو َشاَء َّللاَّ
ُ اَلْنتََصَر ِمْنُهْم{ ]دمحم: ٖٕ٘اْلتَتَلُوا{ ]البمرة:  [ ولال تعالى: }فَعَّاٌل ِلَما ٗ[ }َولَْو ٌََشاُء َّللاَّ
بًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن{ ]ٌس: 2ٌُِٓٔرٌُد{ ]هود:  ٌْ [ ولال تعالى: }ِإنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش

ٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن{ ]النحل:  [1ٕ ًْ ُ أَْن ٓٗ}إِنََّما لَْولُنَا ِلَش [ }فََمْن ٌُِرِد َّللاَّ
ٌِّمًا َحَرًجا{ ]األنعام:  ْسبَلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َض ٌَهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئْلِ

ٕٔ٘]. 
للوب العباد بٌن إصبعٌن من »من اآلٌات ما ال ٌحصى. ولال ملسو هيلع هللا ىلص: وؼٌر ذلن  

  .(5)«أصابع الرحمن كملب واحد ٌصرفها كٌؾ ٌشاء
إن هللا تعالى لبض أرواحكم حٌن شاء وردها »ولال ملسو هيلع هللا ىلص فً نومهم فً الوادي: 

  .(ٓٔ)«حٌن شاء

                                                             

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .(2ٔ/  المدر) مسلم رواه(5)
 .(2ٔٗٔ ،5٘٘) البخاري رواه(ٓٔ)
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ال تمولوا » ،(ٔ)«ان رسوله ما شاءاشفعوا تإجروا وٌمضً هللا على لس»ولال: 
من ٌرد هللا تعالى به »، ولال ملسو هيلع هللا ىلص: « ما شاء هللا وشاء فبلن ولكن لولوا ما شاء هللا وحده

 .(ٕ)«خٌرا ٌفمهه فً الدٌن
وإذا أراد هللا تعالى رحمة أمة لبض نبٌها لبلها، وإذا أراد هللا هلكة أمة »ولال:
 . (ٖ)«عذبها ونبٌها حً

 وؼٌر ذلن من األحادٌث فً ذكر المشٌبة واإلرادة ما ال ٌحصى. 
ا كُْنتُْم تَْعَملُوَن{، لموله تعالى:إثبات المٌامة والمعادومن الفوابد:  -ٕ  .}َولَتُْسؤَلُنَّ َعمَّ
 

 المرآن
ٌْنَكُْم فَتَِزل  لََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها َوتَذُولُ  ٌَْمانَكُْم َدَخاًل بَ ِ }َواَل تَت ِخذُوا أَ وا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم َعْن َسبٌِِل ّللا 

 [1ٗ({ ]النحل : 1َٗولَكُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم )
 التفسٌر:

وال تجعلوا من األٌمان التً تحلفونها خدٌعة لمن حلفتم لهم، فتهلكوا بعد أن كنتم آمنٌن، كمن 
تسببتم فٌه ِمن َمْنع ؼٌركم  زلمت لدمه بعد ثبوتها، وتذولوا ما ٌسوإكم من العذاب فً الدنٌا; بما
 عن هذا الدٌن لما رأوه منكم من الؽدر، ولكم فً اآلخرة عذاب عظٌم.

ٌْنَكُْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌَْمانَكُْم َدَخبًل َب وال تجعلوا من األٌمان  ، أي:"[5ٗ}َواَل تَتَِّخذُوا أَ
 .(ٗ)"التً تحلفونها خدٌعة لمن حلفتم لهم

 .(٘)"بالمكر والخدٌعة لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره: وال تتخذوا أٌمانكم بٌنكم دخبل وخدٌعة بٌنكم، تؽرون  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"بها الناس

 .(2)"ال تصنعوا كما صنع المنافمون، فتظهروا اإلٌمان وتسروا الشرن لال الحسن:" 
 .(1)"أي: سبب فساد بٌنكم لال السمعانً:" 
 .(5)"ما ٌدخل فً الشًء للفساد :«الدخل»أي: دخبل وخٌانة وخدٌعة، و لال البؽوي:" 
ٌْنَكُْم{ ]النحل : لوله تعالى:وفً   ٌَْمانَكُْم َدَخبًل بَ  :(ٓٔ)، وجوه من التفسٌر[5ٗ}َواَل تَتَِّخذُوا أَ
 الؽرور . :«الدخل»أحدها : أن 
 الخدٌعة . :«الدخل»الثانً : أن 

 الثالث : أنه الؽل والؽش .
 الرابع : أن ٌكون داخل الملب من الؽدر ؼٌر ما فً الظاهر من لزوم الوفاء .

 .(ٔٔ)الخامس : أنه الؽدر والخٌانة ، لاله لتادة
 السادس : أنه الحنث فً األٌمان المإكدة .

 .(ٕٔ). لاله أبو عبٌدةكل شىء وأمر لم ٌصح فهو دخلالسابع: 

                                                             

 .(٘ٗٔ/  والصلة البر) ومسلم ،( ٕٖٗٔ) البخاري رواه(ٔ)
 .(2٘ٔ/  األمارة) ومسلم ،( 2ٖٕٔ ،ٖٙٔٔ ،2ٔ) البخاري رواه(ٕ)
 .(ٕٗ/  الفضابل) مسلم رواه(ٖ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .11ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٕحكاه عنه ابن ابً زمنٌن فً تفسٌره: (2)
 .51ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٓٗ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕٓٓ/2(:صٕٗٗٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٕٔ)
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فتهلكوا بعد أن كنتم آمنٌن، كمن  ، أي:"[5ٗثُبُوتَِها{ ]النحل : }فَتَِزلَّ لََدٌم بَْعَد لوله تعالى: 
 .(ٔ)"زلمت لدمه بعد ثبوتها

 .(ٕ)"تزل إلى الكفر بعد ما كانت على اإلٌمان لال ابن ابً زمنٌن:" 
ٌمول: فتهلكوا بعد أن كنتم من الهبلن آمنٌن. وإنما هذا مثل لكل مبتلى  لال الطبري:" 

 :(ٖ)بعد عافٌة، أو سالٍط فً ورطة بعد سبلمة، وما أشبه ذلن: زلَّت لدمه، كما لال الشاعر
 .(ٗ)"سٌَْمنَُع ِمْنَن السَّْبُك إْن كُْنَت ساِبما ... وتُْلَطُع إْن َزلَّْت بَن النَّْعبلن

مثل لمن كان على االستمامة فحاد عنها وزل عن طرٌك الهدى ، كثٌر: هذا "لال ابن  
بسبب األٌمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبٌل هللا ، ألن الكافر إذا رأى أن المإمن لد 

 .(٘)"عاهده ثم ؼدر به ، لم ٌبك له وثوق بالدٌن ، فانصد بسببه عن الدخول فً اإلسبلم
 ونكرت؟ « لدم»الـ: لم وحدت للتلال الزمخشري:" فإن  

للت: الستعظام أن تزل لدم واحدة عن طرٌك الحك بعد أن ثبتت علٌه، فكٌؾ بؤلدام 
 .(ٙ)"كثٌرة؟

إٌاكم وأرأٌت أرأٌت، فإنما أهلن من كان لبلكم "عن الشعبً لال: لال ابن مسعود: 
فلٌمل: ال  ،عما ال ٌدري، وإذا سبل أحدكم {فتزل لدم بعد ثبوتها}أرأٌت، وال تمٌسوا شٌبا بشًء 

 .(2)"أعلم، فإنه ثلث العلم
ال تمكن "وجاء فً ذم الكبلم: عن معاوٌة بن سلمة البصري عن ابن مسعود لال: 

صاحب هوى من أذنٌن فٌمذؾ فٌهما داء ال شفاء له. لال: ولال مصعب بن سعد: إما ٌمرض 
 .(1)"للبن لتتابعه، وإما أن ٌإذٌن لبل أن تفارله

ِ{ ]النحل : :لوله تعالى  وتذولوا ما  ، أي:"[5ٗ}َوتَذُولُوا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
ٌسوإكم من العذاب فً الدنٌا; بما تسببتم فٌه ِمن َمْنع ؼٌركم عن هذا الدٌن لما رأوه منكم من 

 .(5)"الؽدر
 .(ٓٔ)"العموبة بما منعتم الناس عن دٌن هللا اإلسبلم :ٌعنً  لال مماتل:" 
ٌمول: وتذولوا أنتم السوء وذلن السوء: هو عذاب هللا الذي ٌعذّب به أهل  لال الطبري:" 

بما فَتنتم من أراد اإلٌمان باهلل ورسوله  ،معاصٌه فً الدنٌا، وذلن بعض ما عذّب به أهل الكفر
 .(ٔٔ)"عن اإلٌمان
 .(ٕٔ)"ٌعنً: سهلتم طرٌك نمض العهد على الناس بنمضكم العهد لال السمعانً:" 
وذلن أنَّهم إذا نمضوا العهد لم ٌدخل ؼٌرهم فً اإِلسبلم فٌصٌر كؤنهم  لال الواحدي:" 

 .(ٖٔ)"صدُّوا عن سبٌل هللا وعن دٌن هللا
 .(ٔ)"ولكم فً اآلخرة عذاب عظٌم ، أي:"[5ٗ}َولَكُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 

                                                             

 .21ٌٕر المٌسر:التفس (ٔ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 ولوله. لطعا ألطعه( بالكسر) لطعته: تمول. برجلن اإلنسان مإخر تضرب أن اللطع( : لطع: اللسان) فً( (ٖ)

 أو عافٌة، بعد مبتلى لكل ٌمال مثل( : 2ٖٙ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبو لال( ثبوتها بعد لدم فتزل: )تعالى
 .لدمه زلت: ذلن ونحو سبلمة بعد ورطة فً سالط
 .11ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .(2٘/ ٔ) المولعٌن إعبلم فً وهو( 11.ص) الكبلم وذم( 5/1٘٘ٓٓٔ/ 5) الكبٌر فً الطبرانً(2)
 .األنصاري طبعة ٕ٘ - ٕٗ/ ٗ: الكبلم ذم(1)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .11ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .55ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .1ٔٙالوجٌز: (ٖٔ)
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ٌْدة  لال الطبري:أي:"  فً اآلخرة، وذلن نار جهنم، وهذه اآلٌة تدّل على أن تؤوٌل بَُر
ِ إِذَا َعاَهْدتُمْ }الذي ذكرنا عنه، فً لوله  ًَ بذلن:  {،َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ واآلٌات التً بعدها، أنه عُِن
 على اإلسبلم، عن مفارلة اإلسبلم لملة أهله، وكثرة أهل الشرن هو الذٌن باٌعوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الصواب، دون الذي لال مجاهد أنهم عنوا به، ألنه لٌس فً انتمال لوم تحالفوا عن حلفابهم إلى 
آخرٌن ؼٌرهم، صّد عن سبٌل هللا وال ضبلل عن الهدى، ولد وصؾ تعالى ذكره فً هذه اآلٌة 

اتخاذهم األٌمان َدَخبل بٌنهم، ونمضهم األٌمان بعد توكٌدها، صاّدون عن سبٌل فاِعِلً ذلن، أنهم ب
هللا، وأنهم أهل ضبلل فً التً لبلها، وهذه صفة أهل الكفر باهلل ال صفة أهل النُّْملة بالحلؾ عن 

 .(ٕ)"لوم إلى لوم
 

 المرآن
ِ ثََمنًا لَِلٌاًل إِن َما  ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن )}َواَل تَْشتَُروا بِعَْهِد ّللا  ِ هَُو َخ ({ ]النحل : 1ِ٘عْنَد ّللا 

1٘] 
 التفسٌر:

وال تنمضوا عهد هللا; لتستبدلوا مكانه عرًضا للٌبل من متاع الدنٌا، إن ما عند هللا من الثواب على 
ٌَْري الدنٌا  الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن الملٌل، إن كنتم من أهل العلم، فتدبَّروا الفرق بٌن خ

 واآلخرة.
ِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]النحل : لوله تعالى:  وال تنمضوا عهد هللا;  ، أي:"[5٘}َواَل تَْشتَُروا بِعَْهِد َّللاَّ

 .(ٖ)"لتستبدلوا مكانه عرًضا للٌبل من متاع الدنٌا
أي : ال تعتاضوا عن األٌمان باهلل َعَرض الحٌاة الدنٌا وزٌنتها ، فإنها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"للٌلة ، ولو حٌزت البن آدم الدنٌا بحذافٌرها لكان ما عند هللا هو خٌر له

 .(٘)"ٌعنً: شٌبا ٌسٌرا من عرض الدنٌا لال السمعانً:" 
ال تنمضوا عهودكم، تطلبون بنمضها عرضا للٌبل من الدنٌا، ولكن  :ٌعنً لال البؽوي:" 
 .(ٙ)"أوفوا بها
لجزعهم مما رأوا من  -كان لوما ممن أسلم بمكة زٌن لهم الشٌطان لال الزمخشري:" 

 -ؼلبة لرٌش واستضعافهم المسلمٌن، وإٌذابهم لهم، ولما كانوا ٌعدونهم إن رجعوا من المواعٌد
 {،بعهد هللا}وال تستبدلوا  {وال تشتروا}علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فثبتهم هللا، أن ٌنمضوا ما باٌعوا 
عرضا من الدنٌا ٌسٌرا، وهو ما كانت لرٌش ٌعدونهم  {،ثمنا للٌبل}وبٌعة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(2)"وٌمنونهم إن رجعوا

ٌٌْر لَ لوله تعالى:  ِ هَُو َخ إن ما عند هللا من الثواب  ، أي:"[5٘كُْم{ ]النحل : }إِنََّما ِعْنَد َّللاَّ
 .(1)"على الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن الملٌل

 .(5)"من إظهاركم وتؽنٌمكم، ومن ثواب اآلخرة خٌر لكم لال الزمخشري:أي:" 
أي : جزاء هللا وثوابه خٌر لمن رجاه وآمن به وطلبه ، وحفظ عهده  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)" رجاء موعوده

                                                                                                                                                                               

 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .55ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٔٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٓٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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إن كنتم من أهل العلم، فتدبَّروا الفرق  ، أي:"[5٘}إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
ٌَْري الدنٌا واآلخرة  .(ٔ)"بٌن خ

 [:5٘-5ٗفوابد اآلٌتٌن:]
وكبر إثم من خفر ذمة هللا وذمة رسوله ، بٌان أجر من حفظ ذمة هللا وذمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ

 .علٌهصلى هللا 
 حرمة اتخاذ اإلٌمان طرٌما إلى الؽش والخدٌعة واإلفساد. -ٕ
 .بالعذاب العظٌموفسادا بٌن الناس خدٌعة أن هللا تعالى توعد من جعل اإلٌمان  -ٖ
 

 المرآن
ِ بَاٍق َولَنَْجِزٌَن  ال ِذٌَن َصبَُروا أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن َما َكا نُوا ٌَْعَملُوَن }َما ِعْنَدكُْم ٌَْنفَُد َوَما ِعْنَد ّللا 

 [1ٙ({ ]النحل : 1ٙ)
 التفسٌر:

ما عندكم من حطام الدنٌا ٌذهب، وما عند هللا لكم من الرزق والثواب ال ٌزول. ولنُثٌِبنَّ الذٌن 
لوا مشاق التكالٌؾ  ثوابهم بؤحسن أعمالهم، فنعطٌهم على أدناها، كما  -ومنها الوفاء بالعهد-تحمَّ

 نعطٌهم على أعبلها تفضُّبل.
 .(ٕ)"ما عندكم من حطام الدنٌا ٌذهب ، أي:"[5ٙ}َما ِعْنَدكُْم ٌَْنفَُد{ ]النحل : وله تعالى:ل 
 .(ٖ)"من أعراض الدنٌا ٌنفد لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)"أي: الدنٌا وما فٌها ٌفنى لال البؽوي:" 
 .(٘)"أي : ٌفرغ وٌنمضً ، فإنه إلى أجل معدود محصور ممدَّر ُمتَناه لال ابن كثٌر:" 
ِ بَاٍق{ ]النحل : لوله تعالى:  وما عند هللا لكم من الرزق والثواب  ، أي:"[5ٙ}َوَما ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٙ)"ال ٌزول
 .(2)"من خزابن رحمته باق ال ٌنفد لال الزمخشري:أي:" 
أي : وثوابه لكم فً الجنة باق ال انمطاع وال نفاد له فإنه دابم ال ٌحول  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)" وال ٌزول
، [5ٙ}َولَنَْجِزٌَنَّ الَِّذٌَن َصبَُروا أَْجَرهُْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
لوا مشاق التكالٌؾ  أي:" ثوابهم بؤحسن أعمالهم، فنعطٌهم  -ومنها الوفاء بالعهد-ولنُِثٌبنَّ الذٌن تحمَّ

 .(5)"على أدناها، كما نعطٌهم على أعبلها تفضُّبل
 .(ٓٔ)"الذٌن صبروا على أذى المشركٌن ومشاق اإلسبلم لال الزمخشري:أي:" 
لسم من الرب عز وجل ُمتَلمى بالبلم ، أنه ٌجازي الصابرٌن بؤحسن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)" أعمالهم ، أي : وٌتجاوز عن سٌبها
أضر بآخرته، ومن  عن أبً موسى األشعري، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من أحب دنٌاه 

 .(ٕٔ)أحب آخرته أضر بدنٌاه، فآثروا ما ٌبمى على ما ٌفنى"

                                                             

 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٔٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
. انمطاعا فٌه بؤن الذهبً فتعمبه الشٌخٌن، شرط على وصححه ،1ٖٓ/  ٗ: المستدرن فً الحاكم أخرجه(ٕٔ)
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 .(ٔ)بالنون والٌاء ،«لنجزٌن» :ولرئ 
 الفوابد:
 ما عند هللا خٌر مما ٌحصل علٌه اإلنسان بمعصٌته الرحمن من حطام الدنٌا. -ٔ
 عظم أجر الصبر على طاعة هللا تعالى فعبل وتركا. -ٕ
وأهل السنة ٌإمنون بؤن الجنة والنار ال ٌفنٌان وال ، ال ٌفنٌاناإلٌمان بؤن الجنة والنار  -ٖ

 .ٌموت أهلوها
 

 المرآن
هُْم بِأَْحَسِن }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِزٌَن ُهْم أَْجرَ 

 [11حل : ({ ]الن11َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

َمن عمل عمبل صالًحا ذكًرا كان أم أنثى، وهو مإمن باهلل ورسوله، فلنحٌٌنه فً الدنٌا حٌاة 
 سعٌدة مطمبنة، ولو كان للٌل المال، ولنجزٌنَّهم فً اآلخرة ثوابهم بؤحسن ما عملوا فً الدنٌا.

 سبب النزول:
وراة وأهل اإلنجٌل، فمال جلس ناس من أهل األوثان وأهل الت"عن أبً صالح، لال:  

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو :"}هإالء: نحن أفضل، ولال هإالء: نحن أفضل، فؤنزل هللا تعالى 
ٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم ِبؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ  ٌَنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِز  .(ٕ){"أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌِ

َمن  ، أي:"[52}َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"عمل عمبل صالًحا ذكًرا كان أم أنثى، وهو مإمن باهلل ورسوله

ٌمول تعالى ذكره: من عمل بطاعة هللا، وأوفى بعهود هللا إذا عاهد من  لال الطبري:" 

ً آدم وهو مإمن: ٌمول: وهو مصّدق بثواب هللا الذي وعد أهل طاعته على ذكر أو أنثى من بن
 .(ٗ)"الطاعة، وبوعٌد أهل معصٌته على المعصٌة

وإن  ..هو العمل المتابع لكتاب هللا تعالى وسنة نبٌه:"«العمل الصالح»لال ابن كثٌر:  
 .(٘)"هذا العمل المؤمور به مشروع من عند هللا

 .(ٙ)"اإلٌمان: اإلخبلص هلل وحده، فبٌن أنه ال ٌمبل عمبل إال باإلخبلص له لال الربٌع:" 
فلنحٌٌنه فً الدنٌا حٌاة سعٌدة  ، أي:"[52}فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبًَة{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"مطمبنة، ولو كان للٌل المال
 .(1)"حٌاة حسنة فً الدنٌا :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌَنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبًَة{ ]النحل : تعالى:لوله وفً    ، وجوه من التفسٌر:[52}فَلَنُْحٌِ

 . (5)أحدها : أنها الرزق الحبلل ، لاله ابن عباس

                                                                                                                                                                               

 فً له المشكاة صاحب وعزاه ،2ٖٓ/  ٖ: السنن فً والبٌهمً ،ٕٔٗ،2٘ٔ/  ٗ: المسند فً أحمد اإلمام وأخرجه
/  ٓٔ: الزوابد مجمع: انظر". ثمات ورجالهم والطبرانً، والبزار أحمد رواه: "الهٌثمً لال". اإلٌمان شعب"

 البؽوي وأخرجه. 5ٔٗ/  ٔ: للعجلونً اإللباس ومزٌل الخفاء وكشؾ ،( 25ٔ٘) رلم المصابٌح مشكاة ،5ٕٗ
 .5ٖٕ/  ٗٔ: السنة شرح فً
 .ٕٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .15ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٕٔٓ/2(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
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الحٌاة الطٌبة، الرزق الحبلل فً هذه الحٌاة الدنٌا. وإذا صار إلى ربه  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"جازاه بؤحسن ما كان ٌعمل

 .(ٕ)"الكسب الطٌب والعمل الصالح ولال فً رواٌة:" 
 .(ٖ)"ٌؤكل حبلال وٌلبس حبلال ولال الضحان:" 

، والحسن (٘)، وابن عباس(ٗ)-رضً هللا عنه-الثانً : أنها المناعة، لاله علً بن أبً طالب 
 .(ٙ)البصري
لال: المنوع. لال:  {،فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة "}عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً لوله: 

اللهم لنعنً بما رزلتنً وبارن لً فٌه، واخلؾ على كل ؼاببة لً »وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو: 
 .(2)"«بخٌر

 .(1)الثالث : أن ٌكون مإمناً باهلل عامبلً بطاعته ، لاله الضحان
ته طٌبة، ومن من عمل عمبل صالًحا وهو مإمن فً فالة أو مٌسرة، فحٌا لال الضحان:" 

 .(5)"أعرض عن ذكر هللا فلم ٌإمن ولم ٌعمل صالًحا، عٌشته ضنكة ال خٌر فٌها
 ً  .(ٓٔ)الرابع : أنها السعادة ، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)الخامس : أنها الجنة ، لاله الحسن
 .(٘ٔ)"ما تطٌب الحٌاة ألحد إال فً الجنة لال الحسن:" 
 .(ٙٔ)"ٌحٌٌهم حٌاة طٌبة فً اآلخرة لال مجاهد:" 
. لاله سهل بن الحٌاة هً أن ٌنزع من العبد تدبٌره، وٌرد إلى تدبٌر الحك فٌه السادس:
 . (2ٔ)عبدهللا

  .(1ٔ)السابع: أن تكون الحٌاة الطٌبة العافٌة والكفاٌة. أفاده الماوردي
 .(5ٔ)أنها الرضا بالمضاء. أفاده الماوردي أٌضاالثامن: 

وأولى األلوال بالصواب لول من لال: تؤوٌل ذلن: فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة  لال الطبري:" 
ٌعظم فٌها َنَصبه ولم  بالمناعة، وذلن أن من لنعه هللا بما لسم له من رزق لم ٌكثر للدنٌا تعبه، ولم

وإنما للت ذلن ، منها وحرصه على ما لعله ال ٌدركه فٌهاٌتكّدر فٌها عٌشه باتباعه بؽٌة ما فاته 
أولى التؤوٌبلت فً ذلن باآلٌة، ألن هللا تعالى ذكره أوعد لوما لبلها على معصٌتهم إٌاه إن 

ٌْنَُكْم :}عصوه أذالهم السوء فً الدنٌا، والعذاب فً اآلخرة، فمال تعالى  ٌَْمانَكُْم َدَخبل بَ َوال تَتَِّخذُوا أَ
فهذا لهم فً الدنٌا، ولهم فً  {،لََدٌم بَْعَد ثُبُوتَِها َوتَذُولُوا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم َعْن َسبٌِِل َّللاَِّ  فَتَِزلَّ 

                                                             

 .ٖٕٔٓ/2(:ص1ٕٗٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔٓ/2(:ص5ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔٓ/2(:صٕٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔٓ/2(:صٕٔ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٕٔٓ/2(:صٕٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔٓ/2(:صٕٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٕٔٓ/2(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٕٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕانظر: تفسٌر التستري: (2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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اآلخرة عذاب عظٌم، فهذا لهم فً اآلخرة. ثم أتبع ذلن لَمن أوفى بعهد هللا وأطاعه فمال تعالى: 
ه السٌبة بحكمته أن ٌعمب ذلن الوعد ألهل ما عندكم فً الدنٌا ٌنفد، وما عند هللا باق، فالذي هذ

وأما المول الذي ، طاعته باإلحسان فً الدنٌا، والؽفران فً اآلخرة، وكذلن فَعََل تعالى ذكره
ُروي عن ابن عباس أنه الرزق الحبلل، فهو ُمْحتََمل أن ٌكون معناه الذي للنا فً ذلن، من أنه 

ل، وإن لّل فبل تدعوه نفسه إلى الكثٌر منه من ؼٌر تعالى ٌمنعه فً الدنٌا بالذي ٌرزله من الحبل
حله. ال أنه ٌرزله الكثٌر من الحبلل، وذلن أن أكثر العاملٌن هلل تعالى بما ٌرضاه من األعمال لم 
نرهم ُرِزلوا الرزق الكثٌر من الحبلل فً الدنٌا، ووجدنا ضٌك العٌش علٌهم أؼلب من 

 .(ٔ)"السعة
 .(ٕ)"بة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانتالحٌاة الطٌ لال ابن كثٌر:" 
عن عبد هللا بن َعمرو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لد أفلح من أسلم وُرزق كفافا ، ولَنَّعه هللا  
 .(ٖ)بما آتاه"
عن فضالة بن عُبٌَد ; أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "لد أفلح من هُدي إلى اإلسبلم ،  

 .(ٗ)وكان عٌشه كفافا ، ولنع  به"
ولنجزٌنَّهم  ، أي:"[52}َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم ِبؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(٘)"فً اآلخرة ثوابهم بؤحسن ما عملوا فً الدنٌا
 .(ٙ)"إذا صاروا إلى هللا جزاهم أجرهم بؤحسن ما كانوا ٌعملون لال ابن عباس:" 
وهو العمل المتابع لكتاب هللا  -هذا وعد من هللا تعالى لمن عمل صالحا  لال ابن كثٌر:" 

تعالى وسنة نبٌه من ذكر أو أنثى من بنً آدم ، وللبه مإمن باهلل ورسوله ، وإن هذا العمل 
بؤن ٌحٌٌه هللا حٌاة طٌبة فً الدنٌا وأن ٌجزٌه بؤحسن ما عمله  -المؤمور به مشروع من عند هللا 

 .(2)"فً الدار اآلخرة

عن أنس بن مالن لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا ال ٌظلم المإمن حسنة ٌعطى بها فً  
إلى اآلخرة ،  الدنٌا وٌثاب علٌها فً اآلخرة وأما الكافر فٌعطٌه حسناته فً الدنٌا حتى إذا أفضى

 .(1)لم تكن له حسنة ٌعطى بها خًٌرا"
 الفوابد:
ٌثمر الحٌاة الطٌبة فً هذه الدار، وفً  -الذي هو فرعه  -أن اإلٌمان والعمل الصالح  -ٔ

أخبر سبحانه أن أهل األعمال الصالحة من المإمنٌن ٌحٌٌهم هللا فً الدنٌا ، إذ دار المرار
 .على صالح أعمالهم حٌاة طٌبة ثم ٌجزٌهم فً اآلخرة أجرهم

من خصابص اإلٌمان، أنه ٌثمر طمؤنٌنة الملب وراحته، ولناعته بما رزق هللا، إن   -ٕ
وعدم تعلمه بؽٌره. وهذه هً الحٌاة الطٌبة. فإن أصل الحٌاة الطٌبة راحة الملب 

 وطمؤنٌنته، وعدم تشوشه مما ٌتشوش منه الفالد لئلٌمان الصحٌح.
وحٌد هللا تعالى، ومعرفته وخدمته، واإلخبلص له، ممصود فً حٌاة الدنٌا تإنما ال -ٖ

واالستلذاذ بذكره، والتذلّل لعظمته، واالنمٌاد ألوامره، واإلنابة إلٌه، واإلسبلم له، فإذا 
}َمْن  ، لال تعالى:حصل هذا للعبد، فهو الحً، ٌل لد حصلت له الحٌاة الطٌبة فً الدارٌن

ٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم ِبؤَْحَسِن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى  َوهَُو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِز

                                                             

 .5ٕٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(ٗ٘ٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )1ٙٔ/ ٕالمسند )(ٖ)
 ."هذا حدٌث صحٌح ، ولال"(5ٖٕٗالترمذي برلم )سنن (ٗ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 . 5ٕٕ/2ٔأخرجه الطبري:(ٙ)
 .ٔٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(1ٔ1ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٕٔ/ ٖالمسند )(1)
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ٌّت، َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{  ٌْكُْم  ، لال تعالى:فإذا فاته هذا الممصود فهو م }اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إَِل
ٌَاءَ  َّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِل  .[ٖلَِلٌبًل َما تَذَكَُّروَن{ ]األعراؾ :  ِمْن َربِّكُْم َواَل تَت

، وكما من أسباب زٌادة النعم على العبد: شكر هللا سبحانه وتعالىوٌستفاد من اآلٌة: أنه  -ٗ
}َوإِْذ تَؤَذََّن َربُّكُْم لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَُّكْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابًِ لََشِدٌٌد{  لال فً آٌة أخرى:

 .[2راهٌم : ]إب
اإلسبلم هو دٌن هللا الذى أوحاه إلى دمحم صلوات هللا وسبلمه علٌه، وهو إٌمان إن  -٘

واإلٌمان ٌمثل العمٌدة، واألصول التى تموم علٌها شرابع اإلسبلم، وعنها تنبثك  وعمل:
واإلٌمان والعمل، ، والعمل ٌمثل الشرٌعة، والفروع التى تعتبر لئلٌمان والعمٌدة، فروعه
عمٌدة والشرٌعة كبلهما مرتبط باآلخر ارتباط الثمار باألشجار، أو ارتباط المسببات أو ال

ومن أجل هذا الترابط الوثٌك ٌؤتى العمل ممترنا باإلٌمان ، باألسباب، والنتابج بالممدمات
 فى أكثر آٌات المرآن الكرٌم.

 واآلخرة. وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى بالحٌاة الطٌبة فً الدنٌا -ٙ
 

 المرآن
ِجٌِم ) ٌَْطاِن الر  ِ ِمَن الش   [11({ ]النحل : 11}فَِإذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاَّلل 

 التفسٌر:
فاستعذ باهلل ِمن شّرِ الشٌطان المطرود من  ،أن تمرأ شٌبًا من المرآن -أٌها المإمن-فإذا أردت 

 رحمة هللا لاببل أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم.
تبلوة  -أٌها المإمن-فإذا أردت  ، أي:"[51}فَإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)المرآن"

 .(ٕ)"ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإذا كنت ٌا دمحم لاربًا المرآن لال الطبري:" 
ِجٌِم{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ فاستعذ باهلل ِمن شّرِ  ، أي:"[51}فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

 .(ٖ)"الشٌطان المطرود من رحمة هللا لاببل أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم
كٌبل ٌوسوس لن عند المراءة فٌصدَّن عن تدبر المرآن والعمل بما  لال الصابونً:" 
 .(ٗ)"فٌه

 .(٘)"الرجٌم: الملعون، رجمه هللا باللعنة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
فنزلت فً الصبلة ثم صارت سنة فً ؼٌر الصبلة إذا أراد أن ٌمرأ، ولٌس "لال الحسن:  
 .(ٙ)"بمفروض
 .(2)"فهذا دلٌل من هللا تعالى دّل عباده علٌه لال ابن زٌد:" 
 وفً المراد بـ)الشٌطان( لوالن: 

علٌه -أحدهما: أن المراد به: الشٌطان المخصوص وهو إبلٌس الذي كانت لصته مع أبٌنا آدم
 .-السبلم

 والثانً: أن المراد به كل شٌطان، أي: كل ما ٌصدق علٌه هذا االسم أو الوصؾ.
، ألنه ٌدخل فٌه األول وٌدخل فٌه سابر الشٌاطٌن ، ومن المعلوم أن سابر والمول الثانً أصح 

 الشٌاطٌن ٌصدون اإلنسان عن طاعة هللا .

                                                             

 .ٕٖٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:21ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 . 5ٖٕ/2ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .11/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .11/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
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ِجٌِم{ ]النحل : وفً لوله تعالى:  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ ، [51}فَإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ
 ثبلثة وجوه من التفسٌر:

 .(ٔ)ت لراءة المرآن فاستعذ باهلل تعالى ، لاله الزجاجأحدها : فإذا أرد
بَلِة  إذا أكلت فمل بسم هللا، ومثله فً المرآن: :مثله لال الزجاج:"  }إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ

 .(ٕ)"فالهٌبة لبل الصبلة، والمعنى إذا أردتم ذلن فافعلوا ،[ٙفَاْؼِسلُوا ُوُجوَهكُم{ ]المابدة : 
 .(ٖ)لارباً فاستعذ باهلل. لاله ابن جرٌر الطبري الثانً : فإذا كنت

الثالث : أنه من المإخر الذي معناه ممدم ، وتمدٌره : فإذا استعذت باهلل من الشٌطان الرجٌم فالرأ 
 .(ٗ)المحاسبً أسد بن الحارثالمرآن. لاله 
وال وجه لما لال من ذلن، ألن  اعترض ابن جرٌر الطبري على الوجه االخٌر، ولال:" 

ذلن لو كان كذلن لكان متى استعاذ مستعٌذ من الشٌطان الرجٌم لزمه أن ٌمرأ المرآن، ولكن 
ِجٌمِ }معناه ما وصفناه، ولٌس لوله  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ باألمر البلزم، وإنما هو إعبلم  {،فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

المرآن ولم ٌستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم.  ، أن من لرأوندب. وذلن أنه ال خبلؾ بٌن الجمٌع
 .(٘)"لبل لرأته أو بعدها أنه لم ٌضٌع فرضا واجبا

هذا أمر من هللا تعالى لعباده على لسان نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : إذا أرادوا لراءة المرآن  لال ابن كثٌر:" 
لٌس بواجب ، حكى اإلجماع على ذلن  ، أن ٌستعٌذوا باهلل من الشٌطان الرجٌم. وهو أمُر ندبٍ 

والمعنى فً االستعاذة عند ابتداء المراءة ، لببل ، اإلمام أبو جعفر بن جرٌر وؼٌره من األبمة
ٌلبس  على المارئ لراءته وٌخلط علٌه ، وٌمنعه من التدبر والتفكر ، ولهذا ذهب الجمهور إلى 

وأبً حاتم السجستانً : أنها تكون بعد  أن االستعاذة إنما تكون لبل التبلوة  وحكً عن حمزة
التبلوة ، واحتجا بهذه اآلٌة. ونمل النووي فً شرح المهذب مثل ذلن عن أبً هرٌرة أًٌضا ، 
ودمحم بن سٌرٌن ، وإبراهٌم النََّخعً. والصحٌح األول ، لما تمدم من األحادٌث الدالة على تمدمها 

 .(ٙ)"على التبلوة ، وهللا أعلم
 لوالن: «ستعاذةاإل»وفً حكم  
مستحبة لبل لراءة المرآن،  لال هللا ٌرى أهل العلم بؤن حكم اإلستعاذة أنها مستحبة:  أحدهما:
ِجٌمِ  تعالى:} ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  [.51{ ]النحل:  فَإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

 .(2)اآلٌة. عطاء بن أبً رباح، وابن حزموالثانً: أنها واجبة: وذلن، أخذًا بظاهر األمر فً 
لول جمهور  مستحبة، فبل ٌضر تركها فً الصبلة عمداً أو نسٌانٌاً، وهووالصحٌح أنها  
 .(1)العلماء
أنه سمع أبا هرٌرة وهو ٌإم الناس "صالح بن أبً صالح: بسنده عن أخرج الشافعً  

وإذا فرغ من أم »المكتوبة،  ، فً« نعوذ بن من الشٌطان الرجٌم ربنا إنا»رافعا صوته: 
لال الشافعً رحمه هللا تعالى: وكان ابن عمر رضً هللا ، )أي: لبل السورة التالٌة( «المرآن

 .(5)"–أي سرا  -نفسه  عنهما ٌتعوذ فً
أعوذ باهلل من » وأحب أن ٌمول حٌن ٌفتتح لبل أم، المرآن:"لال الشافعً رحمه هللا: و

 .(ٓٔ)"م استعاذ به أجزأهاآلٌة، وأي كبل« الشٌطان الرجٌم

                                                             

 .1ٕٔ/ٖ، ٕ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٖٗانظر: انظر: فهم المرآن:  (ٗ)
 .5ٕٗ-ٖٕٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: المؽنً:1)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (5)
 .12ٔ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
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عن رفاعة بن رافع الزرلً، لال:جاء رجل ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فً المسجد، فصلى روي 
لرٌبا منه، ثم انصرؾ إلٌه، فسلم علٌه، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أعد صبلتن، فإنن لم تصل، لال: 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أعد فرجع فصلى نحوا مما صلى، ثم انصرؾ إلى 
صبلتن، فإنن لم تصل، فمال: ٌا رسول هللا، كٌؾ أصنع؟ فمال: إذا استمبلت المبلة، فكبر، ثم الرأ 
بؤم المرآن، ثم الرأ بما شبت، فإذا ركعت، فاجعل راحتٌن على ركبتٌن، وامدد ظهرن، ومكن 

رفعت رأسن، فؤلم صلبن، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت، فمكن  لركوعن، فإذا
لسجودن، فإذا رفعت رأسن، فاجلس على فخذن الٌسرى، ثم اصنع ذلن فً كل ركعة 

 .(ٔ)وسجدة"
لال ابن كثٌر : "وجمهور العلماء على أن االستعاذة مستحبة لٌست بمتحتمة ، ٌؤثم   

تاركها، ولال النووي : ثم إن التعوذ مستحب ولٌس بواجب، وهو مستحب لكل لارئ ، سواء 
 . (ٕ)كان فً الصبلة أو فً ؼٌرها"

 وٌدل على عدم الوجوب :  
ًَّ  أوال: حدٌث أنس لال النبً  ٌْنَاَن  "أُْنِزلَْت َعلَ ِحٌِم إِنَّا أَْعَط ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ آنِفاً سُوَرةٌ فََمَرأَ: بِْسِم َّللاَّ

ُ َوَرسُولُهُ اْلَكْوثََر فََصّلِ ِلَربَِّن َواْنَحْر إِنَّ َشانِبََن هَُو اأْلَْبتَُر، ثُمَّ لَاَل: أَتَْدُروَن َما اْلَكْوثَُر؟ فَمُْلنَا : َّللاَّ
ٌَاَمِة أَْعلَُم، لَاَل: فَإِنَّ  تًِ ٌَْوَم اْلِم ٌِْه أُمَّ ٌٌْر َكثٌٌِر هَُو َحْوٌض تَِرُد َعلَ ٌِْه َخ هُ نَْهٌر َوَعَدنٌِِه َربًِّ َعزَّ َوَجلَّ َعلَ

تًِ، فٌََمُوُل: َما تَْدِري مَ  َدثَْت بَْعَدَن ا أَحْ آنٌَِتُهُ َعَدُد النُُّجوِم فٌَُْختَلَُج اْلعَْبُد ِمْنُهْم فَؤَلُوُل: َرّبِ إِنَّهُ ِمْن أُمَّ
 ، ولم ٌذكر االستعاذة .(ٖ)"

 .(ٗ)لم ٌعلمها األعرابً حٌن علمـه الصبلة ثانٌا: وألن النبً 
لم ٌعلمها األعرابً  -ملسو هيلع هللا ىلص-: "واالستعاذة لٌست بفرض، ألنَّ النبً  (٘)لال اإلمام الجصاص 

، ولال اإلمام ابن الجزري (ٙ)األعرابً حٌن علمه الصبلة، ولو كانت فرًضا لم ٌخله من تعلٌمها"

 :- (2)رحمه هللا -الجزري 

ذٌ   َولَاَل بَْعُضُهْم ٌَِجبْ    َواْستُِحبَّ تََعوُّ
عن عبد هللا بن عباس ، لال : أول ما نزل جبرٌُل على دمحم لال : " أخرج الطبري بسنده  

" بسم ٌا دمحم استعذ ، لل : أستعٌذ بالسمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم " ، ثم لال : لل : 
[. لال عبد هللا : وهً ٔهللا الرحمن الرحٌم " ، ثم لال : } اْلَرأْ ِباْسِم َربَِّن الَِّذي َخلََك { ]العلك : 

  .(1)"أول سورة أنزلها هللا على دمحم بلسان جبرٌل
 ولئلستعاذة مجموعة صٌػ، منها:

 الصٌؽة األولى: أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم. 
                                                             

 .(1٘5(، و)1٘2وأبو داود) ،ٖٓٗ/ٗ(:ص5ٕٓٙٔأخرجه أحمد:)(ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٓٓ/ٔ( أخرجه المسلم فً الصبلة:ٖ)
، ٕٙٔ، 2ٕٓ/ٔ(:صٓٔ. والحدٌث أخرجه البخاري)5ٔٔ/ٖ( أحكام المرآن للجصاص: ٗ)

 .51ٕ/ٔ(:صٗوالمسلم)
 .ٖٔ/٘( انظر: أحكام المرآن:  ٘)
صلَّى  -أن رجبلً دخل المسجد ورسوُل هللا  -هللا عنه رضً  -(ٌعنً حدٌث المسًء صبلته، فعن أبً هرٌرة ٙ)

صلَّى هللا علٌه  -جالس فً ناحٌة المسجد، فصلى ثم جاء فسلم علٌه، فمال له رسول هللا  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم 
(، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فمال: )وعلٌن السبلم، فارجع -وسلَّم  ، فإنن لم تصّلِ : )وعلٌن السبلم، ارجع فصّلِ
ل، فإنن لم تصل(، فمال فً الثانٌة أو فً التً بعدها: علمنً ٌا رسول هللا فمال: )إذا لمت إلى الصبلة، فؤسبػ فص

الوضوء، ثم استمبل المبلة، فكبر ثم الرأ بما تٌسر معن من المرآن، ثم اركع حتى تطمبن راكعًا، ثم ارفع حتى 
تطمبن جالًسا، ثم اسجد حتى تطمبن ساجًدا، ثم ارفع تستوي لابًما، ثم اسجد حتى تطمبن ساجًدا، ثم ارفع حتى 

( 2ٙٓ(، )2ٖٕٓ/٘( )152٘حتى تطمبن جالًسا، ثم افعل ذلن فً صبلتن كلها(; صحٌح رواه البخاري )
 (.51ٕ/ٔ( )52ٖ(، ومسلم )ٕ٘٘ٗ/ٙ( )5ٕٓٙ(، )ٖٕٙ/ٔ( )2ٕٗ(، )2ٕٗ/ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(النشر فً المراءات العشر، ابن الجزري، 2)
 . ٖٔٔ/ٔ(:ص2ٖٔالطبري)( تفسٌر 1)
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 الكتاب والسنة. وسوؾ نسرد األدلة فً الترجٌح.وعلى هذا اللفظ دل  
 الصٌؽة الثانٌة: أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم.

فً دعاء  -رضً هللا عنه  -ٌدل على هذا اللفظ، ما جاء فً حدٌث أبً سعٌد الخدري  
عوذ باهلل السمٌع العلٌم من إذا لام إلى الصبلة فً اللٌل، وفٌه: ثم ٌمول: "أ -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرسول 

 .(ٔ)الشٌطان الرجٌم "
ِ إِنَّهُ َسِمٌٌع -تعالى  -كما استدل له بموله   ٌَْطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ ا  : }َوإِمَّ

ٌَْطاِن نَْزغٌ -تعالى -[، وبمولهَٕٓٓعِلٌٌم{]األعراؾ: ا ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ ِ إِنَّهُ ُهَو : }َوإِمَّ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ
 [.َٙٗسِمٌٌع َعِلٌٌم{]فصلت:

، وهً مروٌة (ٗ)، وسهل بن أبً حاتم (ٖ)منهم حمزة  (ٕ)وهً اختٌار طابفة من المراء  
 .(ٙ)وبها ٌمول الحسن البصري  - (٘) -رضً هللا عنه  -مروٌة عن عمر بن الخطاب 

، وأحمد بن حنبل، فً رواٌة (5)ً ، والشافع(1)، والحسن بن صالح (2)ودمحم بن سٌرٌن 
 .(ٓٔ)النٌسابوري 

 الصٌؽة الثالثة: أعوذ باهلل السمٌع العلٌم، من الشٌطان الرجٌم، من همزه ونفخه ونفثه.
صلى  -لال: كان رسول هللا  -رضً هللا عنه  -ٌدل على هذا اللفظ، ما رواه أبو سعٌد الخدري 

سبحانن اللهم وبحمدن، وتبارن »كبر، ثم ٌمول:  إذا لام إلى الصبلة باللٌل -هللا علٌه وسلم 
اسمن، وتعالى جدن، وال إله ؼٌرن، ثم ٌمول: "أعوذ باهلل السمٌع العلٌم، من الشٌطان الرجٌم، 

 .(ٔٔ)من همزه ونفخه ونفثه"
 الصٌؽة الرابعة: اللهم إنً أعوذ بن من الشٌطان الرجٌم، وهمزه ونفخه ونفثه.

                                                             

حدٌث  -باب من رأى االستفتاح بسبحانن اللهم وبحمدن  -فً الصبلة  -(، وأبو داود ٓ٘(: )ٖ(أخرجه أحمد )ٔ)
وحدٌث »لال الترمذي  -( ٕٕٗحدٌث ) -باب ما ٌمول عند افتتاح الصبلة  -فً أبواب الصبلة -، والترمذي22٘

: ٕباب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصبلة  -فً الصبلة  والنسابً« أبً سعٌد أشهر حدٌث فً هذا الباب
، واأللبانً ٕ:ٔٔ(. وصححه أحمد شاكر فً تحمٌك سنن الترمذي 1ٓٗ، وابن ماجه فً اإللامة الحدٌث )ٕٖٔ
(. ولد أخرج ٕ٘ٓ(: )ٔ(، وحسنه األرناإوط فً تحمٌمه لزاد المعاد )2ٓٔحدٌث )« صحٌح سنن أبً داود»فً 

، وابن ماجه فً اإللامة ٖٕٗالحدٌث  -(، والترمذي 22ٙالحدٌث ) -حدٌث عابشة أبو داود هذا الحدٌث من 
 ( ورجاله ثمات فالحدٌث صحٌح.ٖٕ٘: )ٔ(، والحاكم ٕٔٔ(: )ٔ(، والدارلطنً )1ٓٙالحدٌث )

 .ٗٙ(انظر: التبٌان: ٕ)
 .ٖ٘ٔ: ٔ« إؼاثة اللهفان»(، ٔ٘ٔ) -( ٓ٘ٔ(: )ٔ« )اإللناع فً المراءات»(انظر ٖ)
 (.5ٕٗ(: )ٔ« )النشر»(، ٘ٔ(: )ٔ« )ؼرابب المرآن»(انظر ٗ)
 (.2ٖٕ(: )ٔالتعوذ كٌؾ هو ) -فً الصبلة  -(أخرجها عن عمر ابن أبً شٌبة ٘)
 وابن حزم´ (،5ٕٔ٘متى ٌستعٌذ، األثر ) -فً الصبلة  -(أخرجها عن الحسن عبد الرزاق ٙ)
 (.5ٕٗ(: )ٖ« )المحلى»فً 
 .ٖ٘ٔ/ٔ(انظر: إؼاثة اللهفان: 2)
 .ٕٖ٘/ٖ( المجموع: 1)
 .ٖٕٖ: ٖ« المجموع»(، ٕٙ(: )ٔللشافعً )« أحكام المرآن»(انظر 5)
« إؼاثة اللهفان»(، ٙٗٔ(: )ٕ« )المؽنً»(، 1ٖٕفمرة ) ٓ٘للنٌسابوري ص« مسابل اإلمام أحمد»(انظر ٓٔ)
ٔ :ٖٔ٘. 
 -بسبحانن اللهم وبحمدن باب من رأى االستفتاح  -فً الصبلة  -(، وأبو داود ٓ٘(: )ٖ(أخرجه أحمد )ٔٔ)

لال الترمذي  -( ٕٕٗحدٌث ) -باب ما ٌمول عند افتتاح الصبلة  -فً أبواب الصبلة -، والترمذي22٘حدٌث 
باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح  -والنسابً فً الصبلة « وحدٌث أبً سعٌد أشهر حدٌث فً هذا الباب»

، ٕ:ٔٔ(. وصححه أحمد شاكر فً تحمٌك سنن الترمذي 1ٓٗ، وابن ماجه فً اإللامة الحدٌث )ٕٖٔ: ٕالصبلة 
(. ٕ٘ٓ(: )ٔ(، وحسنه األرناإوط فً تحمٌمه لزاد المعاد )2ٓٔحدٌث )« صحٌح سنن أبً داود»واأللبانً فً 

، وابن ماجه فً ٖٕٗالحدٌث  -(، والترمذي 22ٙالحدٌث ) -ولد أخرج هذا الحدٌث من حدٌث عابشة أبو داود 
 ( ورجاله ثمات فالحدٌث صحٌح.ٖٕ٘: )ٔ(، والحاكم ٕٔٔ(: )ٔ(، والدارلطنً )1ٓٙاإللامة الحدٌث )
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لال:"اللهم إنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنه  -مسعود  ٌدل على ما راوه عبد هللا بن 
 .(ٔ)أعوذ بن من الشٌطان الرجٌم، وهمزه ونفخه ونفثه"

 .(ٖ)، وإسحاق بن راهوٌه(ٕ)وهً مروٌة عن بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري  
 .(ٗ)العلٌم الصٌؽة الخامس: أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، إن هللا هو السمٌع
 جمعًا بٌن أدلة الصٌؽة األولى، وأدلة الصٌؽة الثانٌة والثالثة.

ولد ُروٌت  (ٙ)، وهً مروٌة عن حمزة وعن أبً عمرو(٘)وبها لرأ نافع وابن عامر والكسابً
 .(2)ودمحم بن سٌرٌن -رضً هللا عنه  -عن عمر بن الخطاب 

، وأحمد فً رواٌة، اختارها (ٓٔ)بن ٌسار، ومسلم (5)، واألوزاعً(1)وهً اختٌار سفٌان الثوري
 .(ٔٔ)الماضً أبو ٌعلى، وابن عمٌل

 الصٌؽة السادسة: أعوذ باهلل العظٌم، وبوجهه الكرٌم، وسلطانه المدٌم، من الشٌطان الرجٌم.
أنه كان إذا دخل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنهما  -لما رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 .(ٕٔ)أعوذ باهلل العظٌم، وبوجهه الكرٌم، وسلطانه المدٌم من الشٌطان الرجٌم"»مسجد لال: ال
، واللفظ األول ممدم واختار هذه الصٌؽـة أكثر العلماء، لثبلثة (ٖٔ)وهنان ألفاظ أخرى 
 أسباب:

                                                             

 -فً الصبلة -(، وأبن خزٌمة1ٓ1حدٌث ) -باب االستعاذة فً الصبلة  -فً إلامة الصبلة -(أخرجه ابن ماجه ٔ)
« صحٌح سنن ابن ماجه»(. وصححه األلبانً فً 2ٕٗباب االستعاذة فً الصبلة لبل المراءة حدٌث ) -الصبلة
 (.1ٖٕ(: )ٔالتعوذ كٌؾ هو ) -فً الصبلة  -(. وأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ 1٘ٙث )حدٌ
 .1ٕٓ٘باب االستعاذة فً الصبلة، األثر -(أخرجها عن الحسن عبد الرزاق فً الصبلةٕ)
، وابن حزم فً 22ٕ٘. ولد أخرج عبد الرزاق فً الموضع السابك، األثر ٗ٘ٔ/ٔ( انظر: إؼاثة اللهفان: ٖ)
 «.للهم أعوذ بن من الشٌطان الرجٌم»عن ابن عمر أنه كان ٌمول:  ٖ:5ٕٗ« ًالمحل»
 (.ٗ٘ٔ(: )ٔ« )إؼاثة اللهفان»(، ٘ٔ(: )ٔ« )ؼرابب المرآن»(انظر ٗ)
 (.ٖٔ(: )ٔ« )المبسوط»(، ٓ٘ٔ(: )ٔ« )اإللناع فً المراءات السبع»(انظر ٘)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: النشر: ٙ)
 .ٓٔ/ٔ( انظر: النشر: 2)
تفسٌر ابن »(، ٗ٘ٔ(: )ٔ« )إؼاثة اللهفان»، ٖٖ٘: ٖ« المجموع»(، ٔٙ: )ٔ« التفسٌر الكبٌر»(انظر 1)
 (.ٕٓ٘: )ٔ« النشر»، ٕٖ: ٔ« كثٌر
 (.ٕٖ: )ٔ« تفسٌر ابن كثٌر»(، ٓٔ: )ٔ« لباب التؤوٌل»، ٔ:ٔٙ« التفسٌر الكبٌر»(انظر 5)
إؼاثة »، وانظر 2ٖٕ(: ٔهو ) فً التعوذ كٌؾ -(أخرجها عنه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ فً الصبلةٓٔ)

 .ٓ٘( ٕ« )النشر»(، ٗ٘ٔ(: )ٔ« )اللهفان
 .ٗ٘ٔ، ٔ:ٕ٘ٔ« إؼاثة اللهفان»(، ٙٗٔ(: )ٕ« )المؽنً»(انظر ٔٔ)
 .ٔ:ٕٔ٘« النشر»وصححه األلبانً. وانظر  ٔٗٗالحدٌث  -(أخرجه أبو داود فً الصبلة ٕٔ)
 (وهنان صٌػ أخرى روٌت عن بعض المراء، وبعض أهل العلم.ٖٔ)
، ٔ:5ٗٔ« إللناع فً المراءات السبع»نها: أعوذ باهلل العظٌم، من الشٌطان الرجٌم ]ذكرها ابن الباذش فً م -

 :[..5ٕٗ« النشر»وانظر «. هً رواٌة أهل مصر عن ورش فٌما ذكر األهوازي»ولال: 
ذكر ابن الباذش فً ومنها: أعوذ باهلل العظٌم، السمٌع العلٌم، من الشٌطان الرجٌم]رواها هبٌرة عن حفص فٌما  -
 [.ٔ:ٖٔ« المبسوط»، وانظر ٔ:ٓ٘ٔ« اإللناع»
 [.ٔ:ٕٓ٘« النشر»ومنها: أعوذ باهلل العظٌم، من الشٌطان الرجٌم، إن هللا هو السمٌع العلٌم.]انظر  -
 [.ٖ:ٕٖ٘« المجموع»ومنها: أعوذ باهلل السمٌع العلٌم، من الشٌطان الرجٌم، إن هللا هو السمٌع العلٌم ]انظر -
منها: أستعٌذ باهلل، أو نستعٌذ باهلل، من الشٌطان الرجٌم ]نسبت لحمزة الزٌات ودمحم بن سٌرٌن. انظر و-
، ولد نفى ابن الجزري ٔ:٘ٔللنٌسابوري « ؼرابب المرآن»، ٔ:1ٔ« مجمع البٌان»، ٔ:ٖٔ« المبسوط»

 [.ٔ:ٕٙٗ« النشر»صحتها عن حمزة. انظر 
اختارها بعضهم لجمٌع » ٔ:ٔ٘ٔ« اإللناع»لؽوي.] لال ابن الباذش فً ومنها: أعوذ باهلل الموي، من الشٌطان ا-

 «[.المراء
 [.ٔ:5ٗ« تفسٌر ابن عطٌة»ومنها: أعوذ باهلل المجٌد، من الشٌطان المرٌد.] انظر -
 [.ٔ:ٕٔ٘« النشر»ومنها أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم وأستفتح هللا وهو خٌر الفاتحٌن.] انظر -
لسمٌع، الرحمن الرحٌم، من الشٌطان الرجٌم، وأعوذ بن رب أن ٌحضرون، أو ٌدخلوا بٌتً ومنها أعوذ باهلل ا-

 [.2ٕٗ٘حدٌث  -باب االستعاذة فً الصبلة -فً الصبلة -الذي ٌإوٌنً .] أخرجها عبد الرازق عن عطاء
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 .(ٔ)أحدها: ألنها الصٌؽة التً جاءت بالمرآن
 ِ ًّ والثانً: وهو الذي ورد فً السنة كما فً حدٌث سلٌمان بن ُصرد لال "اْستَبَّ َرُجبلَِن ِعْنَد النَِّب
ٌِْه َوَسلََّم َونَْحُن ِعْنَدهُ ُجلُوٌس ، َوأََحُدهَُما ٌَسُبُّ َصاِحبَهُ ، ُمْؽَضبًا لَِد اْحَمرَّ َوْجُههُ   ، َصلَّى هللاُ َعلَ

ًُّ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلََّم : ِإنًِّ أَلَْعلَُم َكِلَمةً ، َلْو َلالََها لَذََهَب َعْنهُ َما ٌَِجُد ، لَْو لَاَل : أَعُوذُ فَمَاَل النَّبِ ٌْ  َعلَ
ِجٌِم "  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ بِاّلِلَّ
(ٕ). 

،منهم: أبو عمرو البصري، وعاصم بن (ٖ)والثالث: أن هذه الصٌؽة هً المختارة عند أكثر المراء
وبها كان ٌتعوذ جمهور السلؾ من الصحابة   (ٗ)لنجود الكوفً، وعبد هللا ابن كثٌر المكًأبً ا

، وهً اختٌار: -رضً هللا عنهما- (٘)والتابعٌن منهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد هللا بن عمر 
 رحمهم هللا. - (1)، وأحمد بن حنبل(2)، والشافعً(ٙ)أبً حنٌفة 
االستعاذة ، فالذي علٌه جمهور الناس ، هو لفظ كتاب هللا لال ابن عطٌة : "وأما لفظ  

 .(5)تعالى) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم("
لال مكً:" الذي علٌه العمل وهو االختٌار أن ٌمول المراء: أعوذ باهلل من الشٌطان  

 .(ٓٔ)الرجٌم. لآلٌة"
 وٌَُسرُّ باالستعاذة فً الحاالت اآلتٌة: 
ا، سو-ٔ  اء كان المارىء منفردا أم فً مجلس.عند المراءة سرًّ

ا أم جهًرا. ًٌا، سواء أَلََرأَ المارئ سرًّ  وعند المراءة خال
 وفً الصبلة سرٌةً كانت أم جهرٌة.- ٕ
 وإن كان المارئ وسط لوم ٌتدارسون المرآن ولم ٌكن المارُئ المبتدَئ بالمراءة. -ٖ

وكان هنان من ٌستمع إلٌه، وفً وٌستحب الجهر باالستعاذة إذا كان المارئ ٌمرأ جهًرا،  
 .(ٔٔ)حالة التعلٌم والمدارسة عندما ٌكون المارئ المبتدَئ بالمراءة

 وتشرع االستعاذة فً مواضع، منها :  
 عند لراءة المرآن:  -ٔ
ِجٌِم{ ]النحل :    ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  [.51لال تعالى: }فَإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

                                                                                                                                                                               

م، إن ومنها: رب أعوذ بن من همزات الشٌطان، وأعوذ بن رب أن ٌحضرون، أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌ-
من  21ٕ٘حدٌث  -باب االستعاذة فً الصبلة  -فً الصبلة  -هللا هو السمٌع العلٌم]أخرجها عبد الرزاق 

 طاووس[.
ومنها: أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من همزات الشٌاطٌن، وأعوذ باهلل أن ٌحضرون.] أخرجها ابن أبً شٌبة فً -

 عن دمحم بن سٌرٌن[.ٔ:1ٖٕفً التعوذ كٌؾ هو،  -الصبلة 
صلى  -وهذه الصٌػ وإن روٌت عن بعض السلؾ، فإن ألل أحوالها الجواز، وما صح عن المصطفى  

 [.ٕٔهو األولى باألتباع.]انظر: اللباب فً تفسٌر اإلستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب: -هللا علٌه وسلم 
 ٕٙ/  ٔ(الجامع ألحكام المرآن : ٔ)
 (.ٕٓٔٙ( ، ومسلم )٘ٔٔٙرواه البخاري )(ٕ)
 .ٗٔ، واللباب فً تفسٌر اإلستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب: ٖٕٗ/ٔانظر: النشر:  (ٖ)
 1ٔ: ٔ« مجمع البٌان»، ٘ٔ: ٔللنٌسابوري « ؼرابب المرآن»، ٖٔ: ٔ« المبسوط»(انظر ٗ)
(، 2ٖٕ(: )ٔفً التعوذ كٌؾ هو لبل المراءة أو بعدها ) -فً الصبلة  -ابن أبً شٌبة  -(أخرجها عن عمر٘)

. وأخرجها عن عبد هللا ابن عمر ابن أبً شٌبة فً ٖٙ(: ًٕ فً الصبلة، باب التعوذ بعد االفتتاح )والبٌهم
 الموضع نفسه.

 (.ٖٕٗ: )ٔ« النشر»، 5ٕٔ: ٔالبن الهمام « فتح المدٌر»(انظر ٙ)
« التبٌان»(، 25للشٌرازي ا: )« المهذب»(، ٕٙ(: )ٔللشافعً )« أحكام المرآن»، 2ٓٔ: ٔ« األم»(انظر 2)

 .ٖٕٗ: ٔ« تفسٌر ابن كثٌر»، ٗٙللنووي ص
 (.ٖٕٗ(: )ٔ« )النشر»(، ٖ٘ٔ(: )ٔ« )إؼاثة اللهفان»(، ٙٗٔ(: )ٕ« )المؽنً»(انظر 1)
 .٘٘/ٔ( تفسٌر ابن عطٌة: 5)
اإللناع فً »، ٕٙٗلمكً ص« التبصرة»، وانظر أًٌضا 1/ ٔ(الكشؾ عن وجوه المراءات السبع : ٓٔ)

 .ٔ:ٔ٘ٔ« المراءات السبع
 .ٕٔالبدور الزاهرة فً المراءات العشر المتواترة، عبدالفتاح الماضً، دار الكتاب العالمً:  (انظر:ٔٔ)
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 عند حصول نزغ من الشٌطان ووسوسة . -ٕ
ِ إِنَّهُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األعراؾ :   ٌَْطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ ا  لال تعالى: }َوإِمَّ
ٕٓٓ.] 
 عند ما ٌوسوس الشٌطان للمسلم فً معتمده بربه . -ٖ

ٌزال الناس ٌتساءلون حتى ٌمال هذا ال  ": لحدٌث أبً هرٌرة، لال : لال رسول هللا  
  .(ٔ)خلك هللاُ الخلَك ، فمن خلك هللا ؟ فمن وجد من ذلن شٌبا فلٌمل آمنت باهلل"

ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٌؤتً الشٌطاُن أحَدكم فٌمول من خلك السماء ؟ من خلك األرض  
 . " وزاد : " ورسله -ثم ذكر بمثله  -؟ فٌمول : هللا ، 

ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٌؤتً الشٌطاُن أحَدكم فٌمول من خلك كذا وكذا ؟ حتى ٌمول له  
 . " من خلك ربَّن ؟ فإذا بلػ ذلن فلٌستعذ باهلل ولٌنته

 .(ٕ)" ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٌؤتً العبد الشٌطان فٌمول من خلك كذا وكذا ؟
 ٌُلبس الشٌطان على اإلنسان فً صبلته .ومنها : عند ما  -ٗ

ٌَْطاَن لَْد  فمال : " لحدٌث عثمان بن أبً العاص أنه أتى النبً   ِ إِنَّ الشَّ ٌَا َرسُوَل َّللاَّ
ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًَّ . فََماَل َرسُوُل َّللاَّ ٌَْن َصبَلتًِ َولَِراَءتًِ ٌَْلبِسَُها َعلَ ٌْنًِ َوبَ : " ذَاَن  َحاَل َب
ِ ِمْنهُ َواتِْفْل َعلَى ٌََساِرَن ثبََلثًا" لَالَ  ْذ بِاّلِلَّ ٌَْطاٌن ٌُمَاُل لَهُ َخْنَزٌب ، فَإِذَا أَْحَسْستَهُ فَتَعَوَّ : فَفَعَْلُت ذَِلَن  َش

ُ َعنًِّ  .(ٖ)" فَؤَْذَهبَهُ َّللاَّ
 ومنها: عند الؽضب . -٘

ٌِْه َوَسلََّم َونَْحُن ِعْنَدهُ   ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ لحدٌث سلٌمان بن ُصرد لال "اْستَبَّ َرُجبلَِن ِعْنَد النَّبِ
ٌِْه َوَسلَّ  ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ َم : " ُجلُوٌس ، َوأََحُدهَُما ٌَسُبُّ َصاِحبَهُ ، ُمْؽَضبًا لَِد اْحَمرَّ َوْجُههُ ، فَمَاَل النَِّب

ِجٌِم " إِنًِّ أَلَ  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ ْعلَُم َكِلَمةً ، لَْو لَالََها لَذََهَب َعْنهُ َما ٌَِجُد ، لَْو لَاَل : أَعُوذُ بِاّلِلَّ
(ٗ). 

 ومنها : عندما ٌرى اإلنسان رإٌا ٌكرهها . -ٙ
ِ َواْلُحْلمُ  لحدٌث أبً لتادة . لال : سمعت رسول هللا   ْإٌَا ِمَن َّللاَّ ٌَْطاِن  ٌمول "الرُّ ِمَن الشَّ

َها فَإِ  ِ ِمْن َشّرِ ْذ بِاّلِلَّ هُ "فَإِذَا َحلََم أََحُدكُْم ُحْلًما ٌَْكَرهُهُ فَْلٌَْنفُْث َعْن ٌََساِرِه ثبَلثًا َوْلٌَتََعوَّ نََّها لَْن تَُضرَّ
(٘) . 

 ومنها : عند نزول منزل . -2
نََزَل َمْنِزاًل ثُمَّ لَاَل:  ٌمول:" َمنْ  لحدٌث خولة بنت حكٌم لالت : سمعت رسول هللا  

ٌء، َحتَّى ٌَْرتَِحَل ِمْن َمْنِزِلِه ذَِلنَ  ًْ هُ َش اِت ِمْن َشّرِ َما َخلََك، لَْم ٌَُضرَّ  .(ٙ)" أَعُوذُ بَِكِلَماِت هللاِ التَّامَّ
 ومنها : عند دخول الخبلء .-1

ًَّ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم لحدٌث أنس "أنَّ  من  اللهمَّ إنًِّ أعوذ بن :لال الخبلء،كان إذا دخل  النب
 .(2)الُخبُِث"
 :(1)وأما الحكمة من االستعاذة لبل المراءة، فنمول 

أوالً : أن المرآن شفاء لما فً الصدور ٌُذهب لما ٌلمٌه الشٌطان فٌها من الوساوس والشهوات 
 واإلرادات .

والشٌطان ضد الملن وعدوه ، فؤمر  ثانٌاً : أن المبلبكة تدنو من لارئ المرآن وتستمع لمراءته ،
 المارئ أن ٌطلب من هللا تعالى مباعدة عدوه عنه .

 ثالثاً : أن الشٌطان ٌُجلب بخٌله ورجله على المارئ حتى ٌشؽله عن الممصود بالمرآن .

                                                             

 .ٕٓٔ/ٔ(:صٖٗٔ( صحٌح مسلم)ٔ)
 .ٖٗٔ( األحادٌث رواها جمٌعا االمام مسلم: ٕ)
 .ٖٕٕٓ( رواه مسلم: ٖ)
 (.ٕٓٔٙ( ، ومسلم )٘ٔٔٙرواه البخاري )(ٗ)
 (.ٕٕٔٙ(رواه مسلم )٘)
 (.2ٓ1ٕ( رواه مسلم: )ٙ)
 .2ٖ٘(، اللفظ له ومسلم: ٕٕٖٙ( رواه البخاري)2)
 . 2ٓٔ/  ٔ( انظر: إؼاثة اللهفان : 1)
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 .رابعاً : أن الشٌطان أحرص ما ٌكون على اإلنسان عندما ٌهم بالخٌر أو ٌدخل فٌه
 الفوابد:
 . دابماً من الشٌطان  االستعاذة مشروعٌة-ٔ
  فٌه دلٌل على أن اإلنسان ٌنبؽً أن ٌطلب العون من هللا على الطاعة وعلى مجاهدة عدوه -ٕ
 . على اعتراؾ العبد بالعجز ولدرة الربوفٌه دلٌل  -ٖ
 . وفٌه أنه ال وسٌلة إلى المرب من هللا إال بالعجز واالنكسار-ٗ
 . وفٌه اإللرار بالفمر التام للعبد ، والؽنى التام هلل سبحانه وتعالى -٘
 

 المرآن
ٌَْس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوك    [11({ ]النحل : 11لُوَن )}إِن هُ لَ

  التفسٌر:
 إن الشٌطان لٌس له تسلُّطٌ على المإمنٌن باهلل ورسوله، وعلى ربهم وحده ٌعتمدون. 

ٌَْس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النحل : لوله تعالى:  إن الشٌطان لٌس  ، أي:"[55}إِنَّهُ لَ
 .(ٔ)"له تسلُّطٌ على المإمنٌن باهلل ورسوله

 :(ٕ)وجوه «السلطان»وفً معنى  
 أحدها : الحجة ، ومنه سمً الوالً سلطاناً ألنه حجة هللا تعالى فً األرض .
 الثانً : أنها المدرة ، مؤخوذ من السُّْلَطة ، وكذلن سمً السلطان سلطاناً لمدرته.

 .(ٖ)الثالث: أنه الملن. لاله مماتل
ٌعنً بذلن: أن الشٌطان لٌست له حجة على الذٌن آمنوا باهلل ورسوله،  لال الطبري: " 

 .(ٗ)"وعملوا بما أمر هللا به وانتهوا عما نهاهم هللا عنه

فٌما  وعلى ربهم وحده ٌعتمدون ، أي:"[55}َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(٘)"نابهم من شدابد
 .(ٙ)"على ربهم ٌتوكلون فٌما نابهم من مهمات أمورهمٌمول: و لال الطبري: " 
ٌَتََوكَّلُوَن{ وفً تفسٌر لووله تعالى:  ٌَْس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم  }ِإنَّهُ لَ
 ، أربعة ألوال:[55]النحل : 

 .(2)أحدها : لٌس له لدرة على أن ٌحملهم على ذنب ال ٌؽفر ، لاله سفٌان
 .(1)الثانً : لٌس له حجة على ما ٌدعوهم إلٌه من المعاصً ، لاله مجاهد
ٌَْطاِن  الثالث : لٌس له علٌهم سلطان الستعاذتهم باّلِلَّ منه ، لموله تعالى: ا ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ }َوإِمَّ

ِمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]فصلت :  ِ إِنَّهُ هَُو السَّ  .(5)ذكره الطبري عن آخرٌن. [ٖٙنَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ
الرابع : أنه لٌس له علٌهم سلطان بحال ألن هللا تعالى صرؾ سلطانه عنهم حٌن لال عدو هللا 

فمال  [ٓٗ - 5ٖ({ ]الحجر : ٓٗ( إِالَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصٌَن )5ٖ}َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن ) إبلٌس :
ٌِْهْم سُْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلؽَاِوٌَن{ ]الحجر : }إِنَّ ِعبَاِدي لَ  هللا تعالى : . وهذا [ٌَْٕٗس لََن َعلَ
 .(ٔٔ)، وبه لال ٌحٌى بن سبلم(ٓٔ)لول الربٌع

                                                             

 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سسلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:21ٕالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘/2ٔانظر: انظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ، والنكت والعٌون:15/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)

https://almraah.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.umbait.com%2Fbait%2Fshowthread.php%3Ft%3D20259
https://almraah.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.umbait.com%2Fbait%2Fshowthread.php%3Ft%3D20259
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 المرآن
 [ٓٓٔ({ ]النحل : ٓٓٔ}إِن َما سُْلَطانُهُ َعلَى ال ِذٌَن ٌَتََول ْونَهُ َوال ِذٌَن هُْم ِبِه ُمْشِركُوَن )

 التفسٌر:
مشركون باهلل  -بسبب طاعته-إنما تسلُّطه على الذٌن جعلوه ُمعٌنًا لهم وأطاعوه، والذٌن هم 

 تعالى.
إنما تسلُّطه على  ، أي:"[ٓٓٔ}إِنََّما سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذٌَن ٌَتََولَّْونَهُ{ ]النحل :  لوله تعالى: 

 .(ٔ)"الذٌن جعلوه ُمعًٌنا لهم وأطاعوه
 .(ٕ)"ٌمول: إنما حجته على الذٌن ٌعبدونه لال الطبري: " 
 .(ٖ)"السلطان على من تولى الشٌطان وعمل بمعصٌة هللا لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"لال: ٌطٌعونه {،ٌَتََولَّْونَهُعن مجاهد:"} 
 .(٘)"ٌمول: الذٌن ٌطٌعونه وٌعبدونه لال لتادة:" 

 -بسبب طاعته-والذٌن هم  ، أي:"[ٓٓٔ َوالَِّذٌَن هُْم بِِه ُمْشِركُوَن{ ]النحل :لوله تعالى:}
 .(ٙ)"مشركون باهلل تعالى

 .(2)"ٌمول: والذٌن هم باهلل مشركون لال الطبري: " 
 ، ثبلثة وجوه:[َٓٓٔوالَِّذٌَن هُْم بِِه ُمْشِركُوَن{ ]النحل : وفً لوله تعالى:}

 .(5)، والضحان(1)، لاله مجاهدٌعدلون برّب العالمٌنأحدها : والذٌن 
 .(ٓٔ): والذٌن أشركوا الشٌطان فً أعمالهم ، لاله الربٌع بن أنس الثانً

 .(ٔٔ)الثالث : والذٌن هم من أجل الشٌطان وطاعته مشركون باهلل، لاله ابن لتٌبة
 .(ٕٔ)"ٌمال: سار فبلن بن عالما، أي سار من أجلن لال ابن لتٌبة:" 
فً ذلن بالصواب،  (ٖٔ)والمول األّول، أعنً لول مجاهد، أولى المولٌن لال الطبري:" 

وذلن أن الذٌن ٌتولون الشٌطان إنما ٌشركونه باهلل فً عبادتهم وذبابحهم ومطاعمهم ومشاربهم، 
ال أنهم ٌشركون بالشٌطان. ولو كان معنى الكبلم ما لاله الربٌع، لكان التنزٌل: الذٌن هم 

هم مشركوه فً  مشركوه، ولم ٌكن فً الكبلم به، فكان ٌكون لو كان التنزٌل كذلن، والذٌن
أعمالهم، إال أن ٌوجه موجه معنى الكبلم، إلى أن الموم كانوا ٌدٌنون بؤلوهة الشٌطان، وٌشركون 
هللا به فً عبادتهم إٌاه، فٌصّح حٌنبذ معنى الكبلم، وٌخرج عما جاء التنزٌل به فً سابر المرآن، 

باهلل، ما لم ٌنزل به  وذلن أن هللا تعالى وصؾ المشركٌن فً سابر سور المرآن أنهم أشركوا
علٌهم سلطانا، ولال فً كّل موضع تمّدم إلٌهم بالزجر عن ذلن، ال تشركوا باهلل شٌبا، ولم نجد 
فً شًء من التنزٌل: ال تشركوا هللا بشًء، وال فً شًء من المرآن. خبرا من هللا عنهم أنهم 

إلى والذٌن هم  {بِِه ُمْشِركُونَ  َوالَِّذٌَن هُمْ } :أشركوا هللا بشًء فٌجوز لنا توجٌه معنى لوله

                                                             

 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ 2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗ-1ٕٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٔٔ)
 .5ٕٗؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 ذكر الطبري المولٌن، وأضفنا لوال  ثالثا البن لتٌبة. (ٖٔ)
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عابدة  {َوالَِّذٌَن هُْم بِهِ }فً لوله « الهاء»بالشٌطان مشركو هللا. فبٌن إذًا إذ كان ذلن كذلن، أن 
 .(ٔ){"َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُونَ }على الرّب فً لوله 
 [:ٓٓٔ-55فوابد اآلٌتٌن:]

اإلٌمان ٌفٌض على ، فإن المتوكلٌن على ربهمبٌان أنه ال تسلط للشٌطان على المإمنٌن  -ٔ
النفس إشرالا، وٌمؤل الملوب نورا، وإذا أشرلت النفس واستنار الملب، انمحى كل ما 

 ٌوسوس به الشٌطان.
اإلٌمان الصادق عصمة لصاحبه من تسلط الشٌطان علٌه ٌستفاد من الفابدة السابمة: أن  -ٕ

 إلى النهاٌة.
سلطان الشٌطان على أولٌابه العاملٌن ، فإن ن ٌتوالهالشٌطان ال سلطان له إال على م -ٖ

 بطاعته المشركٌن بربهم.
مسؤلة تسلٌط الشٌطان وأن هللا عز وجل ابتلى به العباد فجعله موسوساً، وجعله فتنة  -ٗ

للخلك إلى ٌوم المٌامة هذه من األمور المحممة شرعاً، والبد من التنوٌه عنها واإلشارة 
لذٌن ٌتحدثون عن انحراؾ البشر اآلن، وحتى عن انحراؾ إلٌها دابماً; ألن أكثر ا

المسلمٌن وما عندهم من معاٍص وفجور وتمصٌر فً حك هللا عز وجل وإعراض عن 
دٌن هللا عز وجل، كثٌر من الذٌن ٌعالجون هذه المضاٌا حتى ممن ٌنتسبون للعلم 

ؼٌر ذلن، الشرعً، ٌؽفلون عن هذا، خاصة أصحاب الدراسات االجتماعٌة والنفسٌة و
وٌنسون هذه المضٌة وهً لضٌة أن هللا عز وجل ابتلى العباد بالشٌطان ووساوس 
الشٌطان، فتجدهم ٌتكلفون فً كثٌر من أسباب الؽواٌة والضبلل واالنحراؾ والفساد 
وؼٌر ذلن، وٌنسون هذه المضٌة لضٌة تسلٌط الشٌطان على بنً آدم، وأنه ٌجري من 

ً على الذٌن ٌتولون الذٌن ٌؽفلون عن ذكر هللا عز ابن آدم مجرى الدم، وأن له سل طانا

 وجل، وأن أعظم أسباب االنحراؾ هو كٌد الشٌطان.
ٌنبؽً التنوٌه عن هذه المسؤلة واإلشارة إلٌها والتنبٌه علٌها من الذٌن ٌتولون ف

ً من المختصٌن فً عبلج المشكبلت  هذه األمور من الوعاظ والدارسٌن، وأٌضا
بة وؼٌرها، فكثٌر من الذٌن ٌتناولون هذه المضٌة ٌحتاجون إلى تنبٌه االجتماعٌة والحس

الناس إلى أن مكابد الشٌطان عظٌمة، وأن الشٌطان ٌخالط األفراد، وٌخالط األسر فً 
بٌوتها، وٌخالط الناس فً مجالسهم إذا لم ٌذكروا هللا عز وجل وؼفلوا عن األسباب 

 .(ٕ)الشرعٌة التً تطرد الشٌطان
 

سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

، بإذن هللا الجزء الثانً والعشرونمن التفسٌر وٌلٌه  الواحد والعشرون الجزءانتهى 
 .«النحل»( من سورة ٔٓٔوبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 

                                                             

 .5ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
. ]دروس صوتٌة ٙ،2ٔ، العمل العلً الكرٌم عبد بن ناصر، الحدٌث أصحاب السلؾ عمٌدة شرحانظر:  (ٕ)

 مرلم آلٌا[.


